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[ যেখানে স্থায়ী রঙ্গম্ আছে ] 
আঁভনয়ের সময় না হইলে পেক্ষাগ্হের দরজা খোলা হইবে না। 

দর্শকরা একসঙ্গে প্রবেশ করিবেন । প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার" "শুধু সামান্য 

ঈষং আলো । হঠাৎ চতুদিকে বালক-বালকা. কণ্ঠে মাগো-মা আজ 

1তনাদন (কেহ দুঁদন ) খাইীন মা। চারটে পয়সা দিন মা। 

তাহারা হতে পায়েও জড়াইয়া ধারবে । 

কেহ বালবে, ভাইটিকে এইমান্র রান্তায় ফেলে দিয়ে এলাম বাবা গো ॥ 

তুমি আমাকে বাঁচাও । কেহ বাঁলবে, আমার মা বাবা কেউ নেই গো! 
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তুমি আমার বাবা । আমায় চারাট খেতে দাও। অপর জন, তোমার 

কত আছে, আমায় চারটি পয়সা দাও। তোমার পায়ে পাঁড় বাবা। 

প্রায় সব সময়ে একজন থাঁময়া থাগয়া মাগো-_মা বাঁলয়া করুন 

সুরে চীৎকার করিবে ॥ একজন বাঁষয়সী শুধু ফোপাইয়া ফোপাইয়া 

কাঁদবেন। 

এমন আবহাওয়া সাঁষ্ট কারতে হইবে যাহাতে দর্শক সত্যসত্যই 

ব্য:তব্যস্ত হইয়া উঠে । 

উচু জায়গা হইতে ম্যানেজার গোছের এক ভদ্রলোক । আহা এদের 

ভাবার- দেখ দোঁখ ব্যাপারটা, (জোরে ) কার্তক, কার্তিক, কার্তক। 

স্যাপন ! অন্ধকারের মধ্যে কখন এসে চুপি চুপি বসে আছে কেউ লক্ষ্য 

ক'রান। 

ম্যানেজার ॥ সব কটা দারোয়ানকে ডেকে ঘাড় ধরে বার করে দাও। 

মাগো মা চীৎকার ও বধষায়সীর কান্না ধারে কাঁময়া আসিল । আলো 

আরও দিক উজ্জব্লতর হইল যাহাতে সকলে বাঁপতে পারে । ] 

[বিকলেপ [ যেখানে স্থায়ী রঙ্গমণ্ নাই | 

অন্ধকার । িছুই দেখা যায় না। তাহার মধ্যে ঠুনতুন রিক্সার 

শব্দ, ইত্যাঁদ শানয়া মনে হয় পাশে বোধহয় রাস্তা । 

একটি ছোট সেয়ের একঘেয়ে ডাক ।॥ “মাগো, কিছ খেতে দাও মা। 

সমগ্ত দিন িছ খাইনি মা, ও মাগো ।” বাবুঁটি এড়াইয়া চাঁলতে 

চলতে বাঁলতে লাগিলেন, “পয়সা নেই বলাঁছঃ॥ তবহ পেছন পেছন 

আসে ।” ছেলোঁট একেবারে ফোৌঁপাইয়া কাীদয়া উঠিল । একঘেয়ে 

কাল্নার সঙ্গে সঙ্গে পিছন পিছন যাইতে লাগল । সচল কান্না একপাশে 

থামিয়া একঘেয়ে একটা সরে বাজতে লাগল । যতক্ষণ অন্ধকার 

থাকবে ততক্ষণ এই একটানা কান্না চালবে। 
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দুই ভদুলোক তারপর আসলেন বাঁলয়া মনে হইল । একজন বাঁললেন, 

দেখবেন যে অন্ধকার । ব্র্যাক আউট করেছেন বোমা আটকাতে । 

বোমা আটকাতে পারবেন কতারা? শুধু আমাদের মত নিরীহ 

লোকদেরই সর্বনাশ । 

শুধু সর্বনাশ কেন বলেন মাঁতবাবূ । ব্র্যাক আউট না থাকলে'"" 

[ পেছনে একটা ঠেলাওয়ালাকে ] হাসয়ার হো॥ “দেখো কোই বস্তা 

না গির- যায় ।, 

যা বলেছেন ।॥ পাড়াপ্ পাড়ায় আবার সব রক্ষীদল জুটেছেন। 

পীলশদের চোখ এড়ানো সহজ ॥ কিন্তু রক্গীদের হাত থেকে রক্ষা 
পাওয়া কঠিন। ওদের চোখ পয়সা দিযে কেনা যায় না। 

হ হাঁ কথাটা বলেছেন.বড় খাঁট। বুঝলেন না সব হৃজৃক--সব 

হুজুক ॥ | মেয়ৌটকে ] রান্তা থেকে সরে গিয়ে চেচা না বাপু, শেষে দি 

খুনের দায়ে ফেলাঁব 2 পিছনে একটি বা দুইটি ঠেলা গাড়ী গেল । 

[ উভয়ের প্রস্থান ] 
একটু পরে একট মোটর আঁসয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটা সামান্য 

চাঁংকার । সন্রান্ত মাহলা কণ্ঠে"""কি হোল ? 

অস্ফুটকণ্ঠে মাগো» কিছ খেতে দাও মা 

পথের মধ্যে কেন শুয়ে থাকে রাস্কেলগাল । বাসদেও দাও পা দয় 

একপাশে-'-একটু শব্দ, পরে মাহলাকষ্ঠে, পার্টিটার আনন্দই নষ্ট" করে 

খদলে। মোটর চাঁলয়া গেল। 

জানালার ফাঁক দিয়া আলো আঁসতেছিল তাহা উজ্জবলতর হইল। 
বোঝা গেল রান্তার আলো ঘরে আসিয়া পাঁড়য়াছে। হঠাং 'বিকটকণ্ঠে 

সঙ্গীত--নতুন যুগের ভোরে, 'দিসনে বৃথা কাটিয়ে সময়, সময় বিচার 
করে। একটু পরেই থামিয়া গেল । 
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শিশুবণ্ঠে শোনা গেল। দিদি । [ থাঁময়া একটু জোরে ] দিদি। শব্দ 

শুনিয়া চমাকয়া উঠিয়া নারীকণ্ঠে উত্তর দিল ॥ কী? 

[শিশু । দাদ একটু জল খাবো। [কেহ উঠিয়া জল গড়াইলেন বোঝা 

গেল ॥ ] 

[দি । এবার লক্ষাীটর মতো ঘুময়ে পড় দেখি । 

[শু । [ জল পান কাঁরয়া ] ঘুম আসছে না যে 'দাঁদ। 

দাদ । [ গ্লাশ রাখিয়া আসিয়া মৃদু কণ্ঠে ] বড় ক্ষিদে পেয়েছে, না? 

[শু । [এ কথার উত্তর না 'দিয়া]মা কোথায় দাদ? বাবা এখনও 

আসছেন না কেন? 

[দাদ । মা, বাইরের বারান্দায় । রান্রিতো খুব বেশী হয়ান॥। মোটে 

সাড়ে নটা। 

শিশু । 'দাঁদ, মাকে ভাকো না। 

দাদ । [ব্য কণ্ঠে] নানা মা একটু বাইরেই থাকুন। সারাদন এত 

খাট্ুন তারপর আবার [ আন্তে ] চুপ” সতু ॥ মা আসছেন । 

( ঘরের ভিতরে কেহ প্রবেশ করিল ) 

মা। শান্ব, সত ঘুমিয়েছে £ 

শান্ত । এইবার ঘুময়ে পড়বে মা। 

মা। সভকে একবার ডেকে তোলতো । পাশের ঘরে যেন অনন্তবাবূর 

গলা শুনতে পেলাম । এত দেরী তো ওর কোনাঁদন হয় না। 

( সতৃ উঠিয়া বাঁসল ) 

শান্ত । জানাটা গায়ে দিয়ে যেও । 

( সতু বাহির হইয়া গেল ।) 
মা। শাহ, কোথায় তুই মা। 

শান্ত । এই যে এখানে তন্তপোষের উপর । 
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মা। (অন্ধকারের মধ্যেই তন্তপোষের উপর বাঁসয়া) কি যে হবে শান্ত 

আম যে আর পথ দেখতে পাচ্ছি না ॥ সতুর দিকে চাইতে তো আর আম 

পাঁরনে । (থাঁময়া ) আজ সকালে দুটো আল; সেদ্ধ করে 'দিয়ে'ছলাম, 

তাই খেরে সারাদন আছে । ঘরে চাল নেই, কয়লা নেই; তাহলে 'ি কেউ 

বাঁচবো নাঃ (থাঁমিয়া) দদন আগেও যে টাকায় সংসার চলাছল, সে 

টাকায় আজ চালের দামই কুলোয় না! 

শান্ত । ক করবে মা, যুদ্ধের সময় । 

মা। যুদ্ধ, তাতে আমাদের কিঃ যুদ্ধ তো আর এখানে নয়। যারা 

যুদ্ধ করছে তাদেরও মরণ, আমাদেরও মরণ । 
পাশের বাড়ীতে আবার সেই গ্রামোফোনের গান_ নুতন যুগের 

ভোরে 'দিসনে বৃথা কাটিয়ে সময়, সময় বিচার করে। 

শাত্ত। (সজোরে পাশের একটা জানালা বন্ধ কাঁরয়া) নূতন যুগ! 

[দিনরাত আর এই একঘেয়ে ঘেনঘেনান ভাল লাগে না। 

মা। চালের দরের কোন মাথা-মণ্ডু পাই না। আজ ন্রিশ, কাল পয়্ন্রিশ, 
পরশ শুনবো চাল্লশ, তখন আর আমাদের বাঁচার উপায়ই থাকবে না। 

( কাঁদিয়া ) শান্ত, সতুকে কি আমরা বাঁচাতে পারবো ? (থাঁময়া ) লোকে 

বলে জাপানীরা এলে আমাদের আর কোন দুঃখ থাকবে না, তাহলে 

এলেও তো পারে। জাপানীরা এলে এর চেয়ে আর বেশী কি খারাপ 

হবে । মরার বাড়া তো দুঃখ নেই। [ সতু ঘরে ঢুকল ] 
সতু। মা, বাবা এখন আসছেন। অনন্ত কাকা বলেন বাবা মোড়ের 

দোকানে কথা কইছেন দেখে ডান আগে চলে এসেছেন । (থাময়া ) 

জানো মাঃ অনন্ত কাকা চাল নিয়ে এসেছেন। 

মা। যাক: লক্ষীর কপালে দুটো ভাত জটলো। লোকের এত দুঃখতো 
চোখেও দেখা যায় না। 
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[ দরজা 'দিয়া আবার কেহ প্রবেশ করিল । ] 
শরং। সতুর মা, শান্ত, কোথায় সব ? 

শাম্ত। এই যেবাবা আমরা। 

শরং। সতুর মা, ধর কেরোসিন তেল পেয়েছি । 

মা। [তেলে বেগহনে জবালয়া উঠিয়া ] বেরোিসন দিয়ে কি আমাদের উদ্ধার 
করবে? সমন্ত দন ছেলেমেয়ে দুটো না খেয়ে আধমরা হয়ে আছে, 
আর তুমি রাত দুপুরে শহর বোঁড়য়ে এলে! তোমার ?ক শরারে 

মানুষের রক্ত নেই ? 

শরং। সেইজন্যই তো। 

মা। ই জন্যই তো বেরোগসন.তেল নয়ে এলে, তোঙগার জংজা বরে 

না, কন্তু আম তো পাঁরনে। আমাকেই কেরোসন তেল দাও। 
ও তেলে এখনও আগুন জলে । [প্রস্থান ] 

শান্ত। বাবা, তেল আমার হাতে দাও, আলোটা জালিয়ে 'দাচ্ছ। 

(জ্বালাইতে জবালাইতে ) আজও তোমার দেরী হলো বাবা? আজও 

[ক হেটে এলে ? 

শরং। তোরা বুঝ সমপ্ভ 1দন$ কিছুই £খাসাঁন মা? সতু জেগে আছে 

তো বাবা ? 

শান্ত । এক তোমার হাত যে জোড়া 2 হাতে দি এসব £ 

শরৎ ॥ দেরীতো এগালর জন্যই । আঁফস থেকে ফেরার পথে বশ্ট্রোলের 

আটার জন্য লাইনে দড়য়ছিলাম । আঁফস থেকে আড়াই সের চালও 

পেয়োছ ! পথে কয়েক আনার তরকারী িনলাম। 

শান্ত । এতে ক আছে বাবা? 'চ'ড়েঃ এযে কলা। 

সতু।॥ কলা! 

শান্ত । [ দরজার কাছে গিয়া ] মা, দেখো দেখো, বাবা ক এনেছেন। এবার 
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তুমি অ খাদের খেতে দাও। সতু, ঘুমিয়ে পাঁড়সনে যেন, আমাদের 

সঙ্গে আয়। [ প্রস্থান । 

[ ইতিমধ্যে ঘরে আলো জ্বালয়াছে । ছোটখাট ঘরের মধ্যে দুইখান 

তন্তপোষ। পিছনে বড় দরজার বাঁহরে সামান্য বারান্দা, তাহার 

পরই গল, পাশে একটা জানালা । অন্য পাশে বাড়ীর 'ভিতরে 

যাইবার পথ। ভিতরে অবশ্য ঘর নাই ॥ বারান্দার একপাশে ঘের 

দেওয়া জায়গায় রান্না হয়। ভ্রিশ টাকা মাইনার কেরাণার ঘরে ষে 

সামান্য আসবাব থাকতে পারে শুধু তাহাই আছে। 

শান্তর মা চোখ মুছিয়া ঘরে ঢুকলেন ॥ আবার দুই হাতে বজনিষ- 

পনর তুঁলয়া লইয়া বাহরে গেলেন। একবারও শরতের 'দিকে 

তাকাইলেন না। ] 

[ হঠাৎ বাহর হইতে অনন্তের গলা ॥ ] 

অনন্ত। শরত্দা আছো নাক ঘরে? 

শরৎ। এসো অনন্ত, আঁমও এই মানত এসোছ। [অনন্তর প্রবেশ ] 

আজ 'দনে কারো খাওয়া হয়ান। আম এলে সবাই এইমান্র''কতাঁদন 

আমাদের কপালে এ দুভেণগ আছে কে জানে" 

অনন্ত ॥ ঠিক বলেছ শরতদা, কথায় আছে রাজায় রাজায় যুদ্ধ আর." """ 

[ গলা মাইয়া ] আর বেশ নেই । দাদারা ঠযালাটা এবার বুঝবেন । 

চাটগাঁর খবর জানো কিছু 

শরং। [ সভয়ে ] ক, ক? হয়েছে চাটগাঁয় 2 

অনস্ত। বোমা ফেলে সহরটা একেবারে ভেঙ্গেচুরে দিয়েছে । আমাদের 

টাইীপিন্ট নালনীবাবুর খংড়*বশুরের চাটগাঁয় চালের কারবার ছিল। 

[তিনি দোকানপাট বন্ধ করে পালিয়ে এসেছেন একেবারে কলকাতায় । 

শরং। সহরটা আছে তো? 
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অনন্ত । তাজোর করে বলা যায় না। 

শরং। চাটগাঁয় ঢুকে পড়লে আর এখানে আসতে কতক্ষণ ॥ তাহলে" ? 

অনন্ত ॥ তাহলে আর ফি। এই যে কথায় আছে'''অন্ধ জাগরণে কিবা 

রাত্র কিবা দিন। আজ আঁফসে এক ছোকরা বাবুর সঙ্গে আলাপ হোলো । 

চাল আটা পাওয়া যাচ্ছে না এসব ছোটখাট কথা 'নয়ে ভাববার সময় 

আর নেই | দেশ স্বাধীন হলে সবই আবার মিলবে ॥ 

শরৎ। [পায়চার করিতে করতে হঠাৎ থামিয়া ] তাতো বুঝলাম । 

দেশ স্বাধীন হবে কি করে? কংগ্রেসই পারলে না" 

অনন্ত ॥। তিন বল্লেন জাপানীরা এসে স্বাধীন করে দিয়ে যাবে। 

সুভাষবাব রোজ রেডিওতে নাক তাই বলছেন ! 

শরং। অনেক দেখে দেখে, অনন্ত, আমার মনে হয়েছে কথাটা ঠিক 

নয়। বর্মা কি স্বাধীন হয়েছে? রোজ রোজ ফেণীতে আর চট্টগ্রামে এতো 

বোমা কেন? জাপানের খামখা ভারতবর্ষের জন্যই বা এত মাথা ব্যথা 

কেন? কথাটা ক জানো, জয় করলে সবাই কর্তা । কাজ কাঁরয়ে নেবার 

ফন্দীতে কেবল বাবা, বাছা, সোনা । 

অনন্ত ॥ যা বলেছ। এই মালকম সাহেব। এই যুদ্ধের বাজারে তো 

লাখো লাখো টাকা আয় করলেন। তোমার আমার হোল [ক ? দশটাকা 

ওয়ার বোনাস আর চালের দর সাহীত্শ টাকা । কণ্ট্রোল- কন্ট্রোল 

করে কটা 'জানষ দিতে পারলেন ? 

শরৎ। [ বাসল] জানো অনন্ত, এই কণ্ট্রোল জনিষটা আমার ভালো 

মনে হয়েছিল ।॥ কিন্তু এ ব্যবস্থায় লাভ তো ছুই হলোনা। না 

পেলাম চাল, কয়লা, চাল-_-। [উত্তেজিত হইয়া ] আর বলো লাইনে 

দাঁড়াবো কখন? আঁফস নেই আমার £ মারামার ঠেলাঠেলি গালাগালি সহ্য 

করে না হয় লাইনে দাঁড়ালাম । কিন্তু পাব কনা তা কেউ বলতে পারে? 
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অনন্ত। এ সব দোকানদারদের বদমায়েসী । খাব খা, 'কছ্ রেখে খা। 

শালারা সবই খাবে, একাঁট গ'ুড়োও ফেলবে না। 

শরং। তাহলে পুলশ কোথায়? এত পীলশ থাকতে তারা জোর করে 

না কেন? এতো ছেলেখেলা নয়, মানুষের জীবন-মরণ সমস্যা । যাই 

বলো অনন্ত, এর মধ্যে ফাঁক কোথাও আছে। নইলে রোজ কত বড় 

বড় কথা শুন, কিন্তু চাল তো পাইনে। 

অনন্ত। যা বলেছে দাদা। কথায় বলে চোরে চোরে মাসতুত ভাই। কে 

কোথায় কার পরকেটে হাত দেয় কে জানে । 

শরং। 'কন্তু তাহলে চালের দর ক এমাঁন ভাবেই বেড়ে চলবে- চাল্লশ 

পণ্চাশ ষাট ? না, অনন্ত এমনিভাবে চিন্তা করলে আমার ঠান্ডা মাথাটাও 

গরম হয়ে যায়। [ চাঁলতে আরম্ভ কারল ] চালের দর আমার মাথাটা 

খারাপ করে 'িয়েছে। আগে যে কাজ লজ্জায় করতে পারতাম না, 

আজ তা নিশ্চিন্ত মনে করে যাচ্ছি। লোরের খোসামাদ, রাষ্তার 

লাইনে দাঁড়ানো ৃ 

অনন্ত । এখন আর লঙ্জার বা চন্তা-ভাবনার সময় নেই। দাদন বাদে 

স্নীপুত্র পথে ভিক্ষায় বেরুবে এ তুমি স্পম্ট জেনো । এর পরেও 

মানুষের আত্মসদ্নন, ভদ্রতা ঠনয়ে চুলচেরা বিচার চলবে না। এই 

চালের দরই সংসারের সর্বনাশ করতে বসেছে । 

[ শরৎ পায়চাঁর করতে লাগিল ।] 

শরং। আমাদের মত যারা ছাপোষা মানুষ আঁফসে ভ্রিশ টাকা মাইনের 

চাকুরী করে, তাপের শসর্বনাশ হয়ে 'গিয়েছে। তাদের চাল পাবার 

কোন আশা আর নেই; তাদের বাচার বোধহয় আর কোন উপায় 

রইল না॥ 
অনন্ত ॥ অত উত্তোজত হয়োনা শরৎদা । শেষ পর্যন্ত একটা কিছ--_ 
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শরং। হয়তো হবে। কিন্তু আমি যে আর-- 

অনন্ত । সোদন বড় মজার গঞ্গ শুনলাম ॥। নবান 'মাত্তর বলে যে এক 

নতুন ছোকরা এসেছে সোঁদন, ও দেখাছ রোজই আঁফসে দের? করে 

আসে । সাহেবতো একাঁদন রেগেমেগে ডেকে পাঠালেন ॥ আমরা বুঝলাম 

বাছাধনের এবার পালা শেষ হলো। কিন্তু ফিরে এলো হাসতে 

হাসতে । 

শরং। বলক তুমিঃ আম তো? 

অনন্ত । আঁফসে তোমার ক আর কোনাদকে চোখ থাকে? সবাই 

ছেকে ধরতে সে বল্লে” গিয়ে দেখি সাহেব রেগে টং হয়ে বসে আছেন । 

টোবলে কাল মেরে জিজ্ঞাসা করলেন, রোজ রোজ দেরী হচ্ছে কেন ? 

আমি সেলাম করে ইংরাজীতে বললাম, ওয়ার এফার্টসং স্যার। সাহেব 

অব?ক হয়ে 'জজ্ঞাসা করলেন, ওয়ার এফার্টস? ছোকরা উত্তর দিলে, 

কণ্ট্রোল রাইস স্যার। সাহেব নাঁক “সাবাস সাবাস" বলে ওকে বিদায় 

[দিলেন । 

শরং। সাত্য নাক ঘটনাটা ? 

অনন্ত। সাঁত্যশমথ্যে ভগবান জানেন। তবে ছোকরাটা চালয়াত, সবই 

ও পারে। (একটু থামলেন ) 

শরং। যেখানেই যাও আর কোন কথা নেই। সবার মুখে সেই একই কথা, 

কোথায় চাল, কোথায় কাপড়, যুদ্ধের খবর নিয়ে যে এতো মাতামাতি 
ওতো সবাই ভুলে গেছে ।-[ কাহার উদ্দেশ্যে ] যত সব জোচ্চর 

শয়তানের দল । 

অনন্ত ॥ যা বলেছ। মুখ খারাপ করা ছাড়া উপায় নেই। তুম তো 

আবার ভালো মানুষ । 

শরং। [ উৎকর্ণ হইয়া ]1 বাইরে যেন কার পায়ের শব্দ শনলাম না? 



চালের দর ১১ 

অনন্ত । রান্ডায় কারো পায়ের. 

শরং। না অনন্তদা, আমার বারান্দাতেই [ বলিতে বাঁলতেই একজনের ছায়া 

দরজায় দেখা গেল ]কে? কে ওখানে ? 

অনন্ত । ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না শরৎদা । আজকাল খুব বেশ চুরি 

ডাকাত হচ্ছে। তোমার ঘরটা আবার গাঁলর ওপরেই--[ দুজনে 
দরজার সামনে যাইতেই কে একজন বাঁলল, আমি । ] 

শরং। আসান? ওখানে দাঁড়য়ে আছেন কেন 2 ভেতরে আসুন । 

অনস্ত। কে শরৎদা ? 

শরং। এই মোড়ের বাড়ীতে থাকেন চাটুয্যে, হয় চাটুয্যে। [হনয় 

প্রবেশ কারল। শচ্ক চেহারা, উস্কোখুস্কো চুল | ] 

হৃদয়। শরৎ বাবু আমার বাড়ীর ওদের খবর জানেন? কেমন আছে সব ঃ 

শরৎ। সে 'কি। আপাঁন কোথায় 1ছলেন এতাঁদন চাটুয্যে মশায় । 'দিন 

পাঁচেক আগেও আপনাকে রাস্তায় দেখোছ বলে মনে হচ্ছে। 

হদয়। গত শংক্রবার বাড়ী থেকে একটা 'িত্তি পেয়োছলাম। দেশের 

অবস্থা খুবই খারাপ। গ্রামের সবলোক কচুশাক, শাকাল্ সেদ্ধ খেয়ে 

আছে। আমার ছোট বোনের ক সব খেয়ে কলেরার মত হয়েছে ॥ চাঠ 

পেয়ে মাথাটা আমার কেমন করে উঠলো । শেষে বোনটাও না খেতে 

পেয়ে মারা যাবে ঃ আঁফস থেকে তখনই কয়েকটা টাকা ধার করে 

সোজা ছ্টেশনে চলে গেলাম । বৌটাকে খবর দিয়েও যেতে পারান। 

শরং। আমাদের তো একটা খবর 'দয়ে যেতে পারতেন । 

হৃদয় ॥ বাড়ীতে গিয়ে দেখ তার আগের দিন রাতেই [ চোখ 'দিয়া জল 

গড়াইতে লাগল ] সোনার প্রাতমার মত বোন আমার. [ একটু থামিয়া ] 
বাবার অবস্থাও ভাল নয়। ভাতের ফ্যান খেয়ে লোকে আর কতাঁদন 
বাঁচতে পারে'"" 



৯২ গণআন্বোলনের নাটক 

শরং। ভাতের ফ্যান? 

হৃদয়। ভাতের ফ্যান িয়েই আজকাল কাড়াকাঁড় চলছে । বাবাকেও 

শেষ পর্যন্ত রাখতে পারলাম না। মাকে বল্লাম” আর কেন মাএবার 

চলো । গশ্রামতো এখন শ্মশান। মা এখন কছুতেই আসতে চাইলেন 

না। তার মাথার ঠিক নেই। 

শরং। ক অসম্ভব ঘটনা । 

হৃদয় । বোটার কি হোলো জানেন ম্রতবাবু ? আমার বড় ভয় করছে। 

ঘরে চাল ডাল ছিল না, দুধের কোন বন্দোবস্ত নেই। ছেলেটার 

জন্য বড় ভয় লাগছে । 

শরং। না, না, এতে ভয়ের কী আছে? এতো কলকাতা সহর। বরং 

আপাঁন বসন আম খবর জেনে আসছি। 

হৃদয় । না শরৎ বাবু আমই যাচ্ছি। আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো 

না। | প্রস্থান। 

[ শরং জোরে দীর্ঘ নিঃমবাস ফেঁলিল। একটা অস্বাণ্তকর নীরবতা ] 

অনন্ত । ভদ্রলোকির বড় বিপদ গেল। এ শোক কাটয়ে উঠতে বেশ সময় 

নেবে । 

[ দরজায় সতু £ বাবা তুম এসো । ] 

শরৎ । একটু পরে যাচ্ছি বাবা। 

অনন্ত । না শরৎদা। তুম যাও। আম বসাছ। বৌঁদ, তুম না গেলে 

আবার আজ আর দাবাটা পাতা হবে না দেখাছ। 

শরং। বোসো অনন্ত । আম যাব আর আসবো । 

[ শরৎ ঘরে যাইতেই অনন্ত উঠিয়া দাঁড়ীইল। জানালার কাছে 

দাঁড়াইতেই মাহলাকণ্ঠে শোনা গেল £ দেখুন কাছাকাছি 

কোথাও ফোন আছে বলতে পারেন 2 ] 



চালের দর ৯১৩ 

অনন্ত। [| চমাঁকয়া ] ফোন ? 

মাহলা । হ্যাঁ 
অনস্ত। ভেতরে আসুন না। কারো অসুখ নাক £ 

[ কুঁড় একুশ বৎসরের একটি মাহলা, সেই সঙ্গে সেই বয়েসী 

একটি যুবক প্রবেশ কারল। ] 

মাহলা । অসুখ নয়। জরুরী কাজ আছে। পাড়ার সবারই কাজ । 

অনন্ত । মোড়ের বড় বাড়াটাতে ফোন আছে। কিন্তু এতো রান্রতে কি 

আপনাকে ফোন করতে দেবে? ওরা আবার সবাই সাহেব কনা ॥ 

এক ছেলে 'বিলাত-ফেরৎ ডান্তার। 

মাহলা। [শেষের কথাগুীলতে কর্ণপাত না করিয়া 1_ওই মোড়ের বাড়ী ? 

পাবাঁলক ফোন হলেই ভাল ছিল । সুকুমার, তুমি তাহলে চট: করে 

ফোন করে এসো । আঁম ততক্ষণ এখানেই আছ । সন্তোষ, বিনয় 

ওদের বলে এসো খুব হ'্াসয়ার। আম ওদের রকম ভালো বুঝলাম 

না। দেখোছলে কেমন চোখ ? 

সকুমার । বেড়ালের মত ? 

মহিলা । অন্ধকারে দপ করে জলে উঠেই আবার নিভে গেল । লোকটা 

নিশ্চয়ই খুব মারধর বরে 'নিজের বৌকে ॥ সকুমার আর দেরী কোরো 

না। [ সুকুমারের প্রস্থান ] 

অনন্ত । কার কথা বলছেন আগান ? 

মাহলা। আপনাদের পাড়ার নবীন ভাণ্ডারের মালিক। 

অনন্ত । ওর তো বৌনেই। কিন্তু করেছেসে। 

মাহলা। কি করেছে সে কথা আপনাদেরই বেশী জানা উঁচত ছিল। ওর 

গুদামে অন্ততঃ পাঁচশ মণ চাল আছে, অথচ ও বলছে চাল নেই। 

আমরা আজ গিয়ে বলতেই রেগেমেগে অস্থির | 



১৪ গণআন্দোলনের নাটক 

অনন্ত । পাঁচশ মণ চাল £ 

শরং। (দরজায় আসিয়া ) চাল? কোথায় চাল ? 

[ পাশের দরজা হইতে এক ভদ্রলোক--চালের কথা কি বলছেন ? ] 

মাহলা । আপনাদের এই নবীন ভাণ্ডারের মাঁলকের বাড়ীতে পাঁচশ 

মণের মত চাল আছে ॥। অথচ লোকটা কাউকে বিক্ীও করবে না। 

জজ্ঞাসা করলে বলে, চাল? চাল কোথায় পাব? যেন জীবনে ডান 

চালই দেখেনান। অথচ আম জান আপনাদের পাড়ায় এমন লোক 

আছে যাদের দুবেলা দুটি ভাতও জুটছে না। আপনারা পাড়ায় 

এতলোক থাকতে এ অবস্থা কেন হবে ? 

শরং। আমরা আর কি করবো বলুন ! আমরা কেরানী, আমাদের কথা 

কে শুনবে ? 

মাহলা। তাই বলে; না খেয়েতো মরতে পারেন না ! 

অনন্ত । গভণ“মেণ্ট, পযলিশই 'কছহ বলছে না, আমাদের কথা কে শুনবে 2 

মাহলা। গভর্পমেণ্ট ফিছহ করছে না বলে চুপ করে বসে থাকলে ক্ষাত 

কারঃ আপনার ছেলে, আপনারই মেয়ে মারা যাবে। এতাঁদনতো 

দেখলেন, শুধু ওপরের দিকে মুখ চেয়ে থাকলে চলবে না। আপনারা 

সবাই এগিয়ে আসুন । পাড়ায় পাড়ায় জনরক্ষা সাঁমাত গড়ে তুলুন, 

গভর্ণমেণ্টকে চাপ দিনঃ কন্ট্রোল দরে খাবার 'জানস দিতে হবে । 

নবাগত ॥ (উত্তোজত হইয়া )--ও সব গভর্ণমেন্ট ফবরমেন্ট 'দিয়ে কছ: হবে 

না। ডাক দিন সবাইকে । চলে আসন সব। দোঁখ নবীন সরকার 

কি করে চাল আটকে রাখে । জোর করে ওর ঘর থেকে টেনে নামাবো। 

[ শান্তর মা, শান্ত দরজার কাছে আঁসয়া দাঁড়াইল। | 

অনন্ত । চলো শরতদা। ওর আস্পদ্ধা বেড়েছে খুব ॥। শালাকে আচ্ছা 

শিক্ষা দিতে হবে ॥ ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি 



চালের দর ১ 

মাহলা ॥ দাঁড়ান আপনারা ॥ [ নবাগতকে ] আম জিজ্ঞাসা করাছ-_ 

আপনাকেই-আপানি কি করতে চান ? 

লবাগত | [ মাথা চুলকাইয়া ] আম বলাছ ফি--যে নিজের ইচ্ছায় দেবে 

না তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়াই ভাল । না 'দতে চায়-_ 

মাহলা । কেড়ে 'নিয়ে রাখতে পারবেন 2 উত্তর 'দিন। 

নবাগত ॥ কেন পারবো নাঃ বলুন না অনন্তবাবহ হ্যাঁ হযাঁ-*****, 

মাহলা। না পারবেন না। গণ্ডামী করে চাল কেড়ে নিতে পারেন, তাতে 

চালের দুঃখ ঘচবে না। পেতে পারেন পীলশের গ্রণল-""'চাল 

আমরা কেউ রাখতে পারবো না। তাছাড়া, এতবড় পাড়ায় পাঁচশ মণ 

চাল কতাঁদন চলবে ? তারপর? তার চেয়ে বরং আমাদের কথা শুনে 

দেখুন । এমাঁন করে অনেক জায়গায় চাল পেয়োছ, এমান করেই বস 

জায়গায় চাল পাব। 

নবাগত ॥ আপাঁনত বেশ বলছিলেন গভর্ণমেন্টকে চাপ 'দিন। চালের দর 

বাঁড়য়েছে কে? এ গভণমেন্ট ? 

মাহলা । আপনারা চড়তে দিয়েছেন বলেই দাম বেড়েছে । 

নবাগত । আমরা চড়তে 'দিয়োছ! শুনলেন কথাটা ! 

মাহলা। 'নিশ্চয়ই 'দিয়েছেন, নিষেধ করেছেন কখনও ? 

নবাগত । এই যে কাগজে এত লেখালেখি এত মিটিং সেগুলো কি ? 
মাহলা। সেগুলর পেছনে জোর কোথায় ? দূর্বলের আস্ফালন ধাষ্পাবাজী। 

সে ধাপ্পাবাজীতে কেউ ভোলে না। আপনার 'মাটংএর পেছনে 

জোর থাকতো, যাঁদ প্রাত গ্রামের, প্রাত সহরের সব 'হম্দু-মুসলমান 

তার পেছনে এসে দাঁড়াতে পারতো । একোর যে শান্ত তাকে উপেক্ষা 

করে এমন কোন ক্ষমতা আজো জাগোন। এতে চালের দর কমতো 

না শুধু, আমরা জাতীয় সরকারও পেতাম । 
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নবাগত । যত সব 

মাহলা ॥ দেখুন, আপনাদের আমি চিন। আম যা বলছি তা আপাঁন 

বুঝতে পারবেন না॥ কিন্তু আপনার কথাও কেউ শুনবে না। 

[ হঠাং নবাগত বাঁহর হইয়া আসল ] 

[ সুকুমারের প্রবেশ ॥ ] 

সধকুমার । হোলো না। 

মাহলা। ফোন করতে দলে না? 

সুকুমার । ফোন করোছ। কিন্তু ওরা বলেন মাছি তাড়াবার সময় তাদের 

নেই। এ রকম উড়ো খবরে তারা আর 'বি*্বাস করবেন না। * 

মহিলা । তাহলে ? 

সুকুমার । পাহারা তো 'দয়ে যাই । এ পাড়া থেকে আরো কয়েকজন লোক 
পেলে ভালো হোতো । 

মাহলা ॥ স.কুমার, এইমান্র যে লোকাঁট বোঁরয়ে গেলেন তাঁর দিকেও লক্ষ্য 

রাখা দরকার ॥ 
অনন্ত । আমার মনে হয় আঁবনাশ মন্দ বলে নি। রা'ঘ্র অন্ধকারে 

কেড়ে নিলে কেউ জানতেও পারতো না, নবীন সরকারেরও শিক্ষা 

হোতো। 

মাহলা। তারপর আপনাকে যখন শিক্ষা দিতো আবার তখন ? 

অনন্ত। তা এতো সহ্য করোঁছ, একটা আধটা**" 

মাহলা । দেখুন, এতো একদিন দুদিনের বিষয় নয়_ আমাদের চিরদিনের ॥ 

আপনাদের পাড়ায় দেখাছ, বেশ সবাই হাত তুলে বসে আছেন। 

গভর্ণমেণ্ট কি করলো বা কি করবে তা না ভেবে আপনারা জনরক্ষা 

সাঁমাতর ভিতর 'দয়ে এগিয়ে যান! বলুন তোমাদের এই করতে হবে । 

ওদের মুখ চেয়ে থাকলে বিশেষ ফিছৃই পাবেন না। সবাই 'মিলে 
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১ম। না, না, দোহাই তোমার, তুমি আর ওসব কথা বলো না। 

স্টিফেন । শুধু ফার্ন কাকার ছেলেই নয়, জাপু আর জানব বাত্রশ হাজার 

মানদ্যকে জেলে বছরের পর বছর আটকে রেখেছে । তব কি আন্দোলন 

থেমেছে 2 থামোন ॥। চলেছে ন্বযান্তর !সংগ্রাম ॥ অত্যাচার, মৃতু, ভয় 

জয় করে এাগয়ে যেতে হবে । আমাদের ভোটের আঁধকার চাই ॥ আমরা 

ওদের তৈরী সংবধান মান না--যে সংাবধান দেশের মানুষের লক্ষ্য 

নয়ম্ত্রণের ক্ষমতা দেয় না। আমরা চল্লিশ লক্ষ রোডোঁশয়ার কালো 

কালো মানুষ ভোটের আঁধকার চাই। যাদের বছরে ৭২০ পাউণ্ড 

আয় তারা ভোট 'দতে পারবে, তাদের ভোটের মূল্য বেশী আর 

আমরা 'নগ্রোরা গরীব, আমাদের সাদা মানুষদের মত রোজগারের 
সুযোগ দেবে না॥ ভোটের জন্য চাই অথ” শিক্ষা 'িন্তু দুটো থেকেই 

আমরা বাত ।॥। এর বিরদ্ধে আমাদের এক হয়ে লড়াই করতে হবে। 

৯ম। কি দিয়ে খাবো? 

২য় । ওদের হাশ্$,আছে বন্দুক আর আমাদের হাতে-- 

[ ছুটে ফান কাকার প্রবেশ ] 
ফার্ন। হিয়ার, হ'হাসয়ার ওরা আসছে! 

| সকলে ঘ.মের ভান করে শঃয়ে পড়ে ] 

[ জন ও ডনের প্রবেশ ] 

জন। দেখেছো িডনঃ কেমন কুকুরের বাচ্চাদের মত ঘুমুচ্ছে। মানুঘ হ'লে 

এই রকম খোলা জায়গায় ঘুমোতে পারতো ! 

[ভন । না, কখনো নয়, তব এ্রকটা কথা থেকে গেলো । 

জন। ক? 

গডন। তুঁম যে বললে নগাররা জমায়েত হয়েছে, ষড়যন্ত্র করছে । 

জন। আমি এরকমই সংরাদ পেয়োছ। 

গণ-আন্দোলন-৪ 
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[ডিন। (সভয়ে) আবার কি জাপুর দল সবিয় হয়ে উঠলো ? 

জন। শুধু জাপু নয় জানুরাও আছে। 

[ডন। আমার ভয় করছে, চলো এ দিকে যাই । 

[একজন নিগ্রোর নাক ডেকে উঠে ] 
ডিন। (ভয়ার্তকণ্চঠে)কে? কে? 

জন। লাক ডাকছে। 

ডিন। (নিশ্বাস ফেলে ) দুনিয়ার জঞ্জাল ॥। এদের যে ঈম্বর কেন জন্ম 

দয়েছেন । 

জন। তোমার আমার তামাকের বাঁগচার জন্য, আর-_ 

[ডিন। চলো, এঁ দিকে যাই। 

জন। আর-- 

[ডিন। আর নয়, চলো । 
জন। চলো । উভয়ের প্রন্থান ) 

[ একজন [নগ্রো ওঠে । ওদের যান্রাপথের দিকে উ্রীলোভাবে দেখে 
হাততালি দেয়। সকলে উঠে দাঁড়ায় শুধ্ ফার্ন মুখ" নীচু করে পড়ে 

থাকে ] 

খ্টিফেল। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলে ! 

১ম। কি? 

স্টফেন। ওরা ক ভীতু । সর্বদা ওদের পেছনে ছায়ার মত একটা ভয় 

তাড়া করে চলেছে আর তোমরা ওদের ভয় পাও? আমরা যাঁদ 

সমন্ত 'নিগ্রোরা এক হয়ে লড়তে পার তবে ওদের সমস্ত শান্ত, অত্যাচার 

অনাচার, হত্যা করবার ক্ষমর্তী চুরমার হয়ে পড়বে ॥ স্বাধীনতার জন্য 

চাই অক্লান্ত লড়াই, জয় আমাদের হবেই ॥ আমরা জান মানৃষের 
মৃত্যু নেই_-শেষ জয় আমাদের | 
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[ ফান বুকটা চেপে গোঙ্গায় ] 

ফার্ন। ওঠ! ও | জলে গেলে, জ্বলে গেলো । 

[ সকলে ফার্নের দকে ছুটে যায় ] 

১ম। ক হলো, ফার্ন কাকা ? 

২য় । কোথায় তোমার যন্্ণা ? 

ফার্ন। বুকের ভেতরটা জরলে গেলো, সেই ব্যাথাটা আবার বেড়েছে। 
কাল সারারাত ঘুমোতে পাঁরান। কি অসহ্য এই ব্যথাটা__আমায় 

শৈষ করে ফেলেছে। 

মিফেন। একটু বিশ্রাম নাও, ব্যথা কমে যাবে। 

ফার্ন। না চ্টিফেন, এব্যথা থেকে আমার মুক্ত নেই। যে দিন ওরা 

আমার জোয়ান ছেলে মারসকে ধরতে এলো-_-আঁম আমার ক্ষুদ্র শান্ত 

দয়ে বাধা দিতে গেলাম, ওদের মধ্যে একজন আমায় ঘাস মারলো, 

আম মাটিতে পড়ে গেলাম । তারপর জুতো সমেত আমার বুকে লাথির 

পর লাথ মারলো, আমার মুখ 'দয়ে গলগল করে রন্তু বেরোতে লাগলো । 

আজও আমার মুখ দয়ে রম্ত পড়ে, ব্যথায় সমন্ত শরীর--ওঃ ! 

[স্টফেন। ফার্ন কাকা; জল খাবে ? 
ফার্ন। দাও, একটু জল দাও । 

[ একজন জল আনতে যায় ] 

ফার্ন। বুঝলে 'ন্টিফেন; ভেতরের সমন্ত কলকব্জাগছলো পচে গেছে। 

দুগ্ধ বেরোচ্ছে । আম শেষ হয়ে গেলাম, আমরা হেরে গেলাম । 
্টফেন ॥ না, না আমরা "হারান, শেষ লড়াই এখ'না হয়নি কাকা । তুম 

দেখো আমরা জিতবোই । . 
[ জল আনে, জল খায় ] 

ফার্ন। আঃ! বুঝলে সমন্ত কণ্ট যন্রণা সহ্য করতে পারতাম যাঁদ ওরা 
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মারসকে ধরে না নিয়ে যেতো । বাড়তে থাকতে পাঁর না, কেমন 
যেন ফাঁকাফাঁকা লাগে! তার উপর মারসের মায়ের কান্না, বউটা 
কাঁদতেও পারে ঝ্সতাঁদন শুধু কেদে চলেছে, শুধু কাঁদছে। 

১ম। আমরা কিছুই করতে পার না! 

২ইয়। আমাদের অসহায় হয়ে দেখা ছাড়া উপায় নেই ! 

১ম।॥ মাঁরস বোকার মত ভূ করলো । ফি দরকার ছিলো ওদের সঙ্গে 

যাওয়া । ওরা, এ সাদা লোকেদের হাতে আছে বন্দহক, চাবক, জেল, 

ওদের সঙ্গে আমরা পার ? 

্টফেন । পারবো, একদিন আমরা এ জেল ভেঙ্গে তোমার, আসার সবার 

ম'রিসকে মুক্ত করে আমাদের গ্রামে, তোমার ঘরে 'ফারয়ে নিঘে আসবো । 

ফার্ন। পারবে? তোমরা পারবে ঃ 

ত্টিফেন। নিশ্চয়ই পারবো । 

ফার্ন। (পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে) এই দেখ, জেল: থেকে 

মারস তার মাকে একটা চিঠি 'দয়েছে। 

[ সমন্ত নিগ্রোরা এ চিঠি নিয়ে মণ্ডের এক দিকে মদুস্বরে গোল 

হয়ে বসে পড়তে থাকে । অন্য দিকে ফার্ন আর 'চ্টিফেন ] 

ফার্ন। কন্তু প্রায় সব বটা লাইন কালে কাল 'দয়ে কেটে দয়েছে। 

ক এম আপাত্তজনক কথা ছিলো যে ওরা কেটে দিলে! ছেলে 

মাকে চাঁঠ লখথছে-__কি এমন 'লখতে পারে 2 আচ্ছা 'ম্টিফেন__ 

[ষ্টফেন। কাকা । 

ফার্ন। মারস:কে কি ওযা খুব অত্যাচার করছে, খুব কণ্ট দচ্ছে__হয়তো 
সেই কন্টের কথা মা'কে লিখোছলো ॥ ফকিবলো? 

[ভ্টফেন। ( অন্যমনস্কভাবে ) হতে পারে। 

ফান। হতে পারে! নিশ্চয়ই হতে পারে- হয়তো; এখন এইসময়ে মরিসঃ 
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কদিছে। মা, মা, বলে কষ্ট থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছে। [গর্জে 

উঠে দাঁড়ায় ফার্ন ] দাও, দিয়ে দাও আমার চিঠি । 
[ ফার্ন ছে যায়, চিঠি কেড়ে নেয় ] 

( চিঠি সামনে তুলে ধরে ) আঁম সব কালা কাল মুছে ফেলবো, আম 

পড়তে চাই । আম বুঝতে চাই। আম মারসের কান্না শুনতে চাই । 

মরিস কাঁদছে জেলের পাথর ভেদ করে মারস কাঁদছে । | 

১ম। কাকা! 

২য় । কাকা! [ ওরা ফার্নকে ধরার চেষ্টা করে ] 
ফার্ন । না, আমায় ছেড়ে দাও। আম মারসের কান্না শুনতে চাই। 

আমায় বাধা দিও না। 

স্টিফেন । তুম একটু চুপ করো । 

ফার্ন। তোমরা চুপ করো, গণ্ডগোল করো না। আমার মারসকে অনেক 

দুর থেকে পাথরের বিরাট উচু দেওয়াল ভেন করে কাঁদতে হবে । তার মার 

কাছে তার দঃ$খের খবর পাঠাতে হবে । দোহাই তোমাদের, তোমরা চুপ 

করো, মরিসের মা'কে তার ছেলের কান্না শুনতে দাও । শুনতে দাও । 

[ প্রস্থান ] 
1্টফেন। তোমরাও কান পেতে শোন । অন্ততঃ শোনবার চেষ্টা করো 

মারসের কাল্না শুনতে পাও কনা । তোমাদের চাঁরাদকে ভীড় করে 

আছে অন্ধকার, হাহাকার । এই অক্ষমতা, ভীরূতা, জড়তা থেকে এ 

কান্না তোমাদের জীবনে স্পন্দন আনৃতে পারে--শোন? কান পেতে শোন । 

১ম। চাই না, চাইনা শুন:তে। বোকার কান্না আমরা শুনতে চাই 

না। 

স্টিফেন । (গে উঠে ) বোকা! বলতে লঙ্জা হলো না! কথাট৷ বলার 
আগে একটু ভেবে দেখলে না- বোকা কেঃ দেশকে ভালবাসা 
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বোকামি ? মানুষের মহন্ত চাওয়া বোকাঁম? অত্যন্তান্স, হত্যা, মত্তযু, 

অন্ধকার থেকে মণীন্তর সংগ্রাম বোকামি ? কি জবাব দাও ? 

য়। জানিনা । 

১ম। আমরা জানতে চাই না। 

্টফেন । কেন জানতে চাও না? 

১ম। মাঁরস হতে চাই না। 

২য়। আমার মা আছে। 

১ম। আমার বাবা আছেন, তিনি অন্ধ। 

ভ্টিফেন। কেন অন্ধ 2 
১ম। তামাকের কষ লেগে_ না, আমি জানি না। 

ন্টিফেন। তুমি জানো, 'কিল্তু বলংবে না। 
১ম। জান, কিন্তু তোমায় বলবো না। তোমাকে আমার ভন করে। 

২য় । তুম ভয়ানক পথের কথা জান! 

১ম। তুমি আমাদের মেরে ফেলবে ৷ 

টফেন। তোমরা কি অমর? 

১ম।” না, িন্তু অকালে মরতে চাই না। 
২য়। তোমার চোখে আত্মঘাতন ষড়যন্ত্র । তোমার চোখে মতত্যুর হাতছান। 

১ম। যেমন দেখোঁছলাম মরিসের চোখে । 

ত্টফেন। মারসের চোখে জবলোছিলো যুগান্তরের আলো । তার দেছে 

জেগোছলো মযীন্তর সৈনিক ॥। আমার চোখেও সেই স্বাধীনতার তৃষা । 

[ আবার একজন হাততালি দেয় সকলে শুয়ে পড়ে | 

[ জন ও িনের প্রবেশ ] 

জন। কোথা ছেকে তাভ্গ্ীব হংবাদ নিয়ে এলে । কোথায় ষড়যল্ ? কোথায় 

বিদ্রোহ ? দেখতো ক রকম ঘুমচচ্ছে। 
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গডিন। খবরটা আমি এনেছি, না তৃমি এনেছো ? 

জন। আম! 

[ডিন। তুমিই তো কোথা থেকে এই সংবাদটা নিয়ে এলে । 

জন। তাইতো! 

[ডিন । তোমার নেশা ক এখনো কাটোন ? 
জন। নেশা! এ গোরলার নাম শুনলে নেশার বাবাও ছুটে যায়। 

[ডিন। (চিৎকার করে ) কথাটা শুনংলে কোথা থেকে ? 

জন ॥ এত চিৎকার করলে কেন ? 

ডন। এশাঃ! 

জন। এত চিৎকার করলে কেন ? 

ডিন। (খুব আস্তে ) খবরটা কার কাছ থেকে পেলে ? 

জন। (চিৎকার করে ) পযীলশ আফসার । 

[ লরেন্সের প্রবেশ, পরনে ছেণ্ডা তাঁলমারা কোট প্যান্ট । মাথায় 

ছেণ্ড়া টুপি মুখে একরাশ দাঁড় । প্রায় উন্মাদ ] 

লরেস। আপনারা এখানে আর আমি আপনাদের খুজছি ! 

[ডিন। আবার সেই পাগলটা এসেছে ! 

জন। একে নিয়ে মৃশকিলে পড়া গেছে । 

লরেন্স। আমার কথাটা 'নশ্য়ই ভেবে দেখেছেন । অনেক 'দিন হলো, প্রায় 

দুবছর । এবার আমায় জানয়ে 'দিন। 

[ডিন। কি জানাবো? 

লরেঞ্স। ্টেলাকে আপনারা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন ? 

ডিন। স্টেলা! 

লরেন্স । হা ভ্টেলা। সেই ছটফটে শ্াঁসখুশীভরা নিগ্রো মেকি । যার 

সমন্ত অনুভূতিতে ছিল শুধু আনন্দ-হাঁসি-গান । বলুন, কোথায় আছে ? 
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জন। 'ছিঃ ছিঃ লরেন্স, তুম একজন শেতাঙ্গ, তোমার কি এ নিগার মেয়েটির 

জন্য এমন করা উচিৎ ? 

লরেন্স । নিগার ! না, ষ্টেলা "নগর নয়। ন্টেলা মেয়ে -ভালবাসতে জানা 

একটি মেয়ে। 

[ন। ওর গ্রায়ের রং কালো । 

লরেশস। কিন্তু মনের রং সবজ। 

জন। ওর জন্ম নোংরা বান্ততে। 

লরেন্স। তবহও ফুলের- মৃত 'নিত্পাপ একাঁট মেয়ে । তার পায়ে ছিল ছন্দ, 

চোখে ছিল ভালবাসা, সমন্ত প্ণাথবীকে সে অকারণ হাস দিয়ে ভাঁরয়ে 

দিতে চেয়েছিলো, অবুক বি*বাসে আমায় ভালবেসেছিল। 

ডিন। নিগার মেয়ের ভালবাসা ! 

জন। 'িগারেরা ভালবামতে জানে ? 

ভিন। তুমি পুরানো দিনের কথা ভূলে যাও । 

লরেন্স॥ না, না, ভূলে যাওয়া অসম্ভব । ভুলে যাওয়া যায় না। মাঝরাতে 

চাদ যখন আকাশের লীমানায় মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি করে, তখন মনে 

পড়ে। এই গ্রাছ, ফুল, নদী, পাখা, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, তারা, এরা 

আমায় কিছতেই জ্টেলাকে ভুলতে দেয়না । আমি ভুল:তে পারি না। 

দয়া করে বলহন, চ্টেলাকে আপনারা কোথায় লাঁকয়ে রেখেছেন ? 

জন। আমরা তোমার ঘ্টেলাকে লুকয়ে রাখব কেম ? 

লরেন্স। তবে তাকে খুজে পাচ্ছ না কেন ? 

[ডিন। আমরা ক করে জানবো ? 
লরেন্স। আম কন্তু জান। (ক্রমণঃ লরেদ্স কাঁঠন হয়ে উঠে, ওর গলায় এক 

প্রত্যয়ধবনি ) আমার সঙ্গে জ্টেলার মেলামেশা তোমরা সহ্য করতে পারতে 

না, আমায় যখন অনেক চেত্টা করেও বাধা 'দিতে পারলে না, তখন-- 
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জন। তখন ক লরেন্স? 

লরেন্স । আম সর্বসমক্ষে একাঁদন ঘোষণা করলাম, আঁম মাঁননা তোমাদের 

তৈরী করা সাদা-কালোর পার্থক্য । আঁম চ্টেলাকে বিয়ে করবো। 

এঁদকে 'বয়ের বন্দোবস্ত হচ্ছে ওদিকে তোমরা তোমাদের মিথ্যা জাত 

বাঁচাতে গিয়ে ষড়যন্ত্র করলে । 

ঢভিন। ফড়যন্ত ! 

লরেন্স । হ্যাঁ ষড়যন্ত্র । বিয়ের দিন ন্টেলাকে আর পাওয়া গেল না। আম 

সমন্ত জায়গা তন্নতন্ন করে খ'জলাম । স্টেলা নেই, কোথাও নেই । আমি 

জান, স্পম্ট জান তোমরা এ করুণ, ভাষণ-ভাবে-বাঁচতেচাওয়া 

মেয়োটকে খুন করেছো, তার মৃতদেহ গুম করেছো । 

[িন। না, মিখ্যে কথা; তোমায় ভুল সংবাদ দয়েছে। 

জন। আমরা জানি না। 

লরেন্স । তোমরা সব জানো । একজন শেতাঙ্গ তার কিনা স্ত্রী, হবে 
একজন নগার । “নগার সেয়েদের নিয়ে সব কিছ করা যায় একমান্র 

বয়ে ছাড়া,” তুম বলো নি? 

জন। হ্যাঁ বলেছি, আজও বলি। 

লরেন্স । আর তুম, ডিন, ?ক বলোছিলে মনে পড়ে ? 

[ডিন। 'কি বলেছিলাম ? 

লরে"্স। যাঁদ আম বিয়ে বন্ধ না কার তবে যেন ভয়ঙ্কর পরিণাতর জন্য 

তৈরী থাঁক। 

[ডিন। এর মানে এই নয় যে আম ছ্টেলাকে হত্যা করেছি। 

লরেন্স। কিসের মানে কি হয় সেটা আমি বাঁঝ। আঁমও তো তোমাদের 

মত শেতাঙ্গ ! 

জন। তুম যা খ্ঁশ তাই বুঝতে পারো আমাদের তাতে কোন ক্ষতি 
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নেই । তোমার সঙ্গে বাজে কথা বলে সময় নম্ট করতেও চাই না, 
চলো 'ডিন। 

লরেন্স। দাঁড়াও, কথাটার জবাব দাও । অনেকদিন তোমাদের ময় দিয়োছ 
-আজ আমার উত্তর চাই । 

জন। তুমি কি জোর করে উত্তর নেবে ? 

ডিন। আমরা কোন প্রশ্নের জবাব 'দিতে বাধ্য নই। 

জন। লরেন্স, আমাদের সঙ্গে পিস্তল আছে । 

লরেদ্স। আমি কিন্তু নিরস্ত্র । [ লরেঙ্স পথ আটকে দাঁড়ায় ] 
[ডিন। আমাদের যেতে দাও, পথ ছাড়ো । | 

লরেন্স। না, কোথায় আমার ন্টেলা? সে কি বেচে আছে? বলো ও 

কোথায় ? 

জন। আমরা জানি না। 

লরেন্স। তোমরা জানো । আচ্ছা যাঁদ হত্যা করে থাকো, তার মৃতদেহটা 

দাও। জীবন্ত চাই না, বলো, কোথায় কবর দিয়েছো । শুধু জায়গাটা 
আমায় চিনিয়ে দাও । 

জন। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়লাম তো ! 

লরেন্স। বলছি তো, জীবন্ত চাই না, শুধু মৃতদেহটা দাও, আম শেষবারের 

মত তাকে একবার দেখতে চাই । দাও, ম:তদেহটা দাও- দাও । 

জন। পথ ছাড়ো লরেন্স, আমাদের যেতে দাও । 

লরেন্স ॥ না, পথ ছাড়বো না, জবাব দাও । 
ডন । তুঁম পথ ছাড়বে না? 
লরেন্স। না, কিছুতেই না। 

[ডিন হঠাৎ চাবুক বের করে মারতে থাকে, লরেন্স মাটিতে পড়ে 
যায়। জন বাধা দেয় ] 

জন॥ আর লা, এবার ছেড়ে দাও । 
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[ডিন - অনেকাঁদন সহ্য করেছি । 
জন।॥ চলো, আমরা যাই। 

[ডিন। চলো, শোন লরেন্স, একটা কথা জেনে রাখ, তোমার স্টেলা আর 

. ইহজগতে নেই । [ জন ও িনের হাসতে হাসতে প্রস্থান ] 

[ ?নগ্রোদের মধ্যে একজন উঠে হাততালি দেয়। সকলে উঠে 

লরেদ্সের দিকে ছটে যায় ] 

স্টিফেন । লরেন্স, লরেন্স-_ 

[ একজন জল এনে লরেন্সের মাথায় চোখে জল দেয় ] 

লরে"স। আম কোথায় ? 

্টফেন। কেন মিথ্যে ওদের কাছে বারবার যাও বলতো ? 

লরেন্স । জ্টেলার খবর যে আমার চাই, স্টিফেন! 

1স্টফেন। ভ্টেলা বেচে নেই, ওরা ওকে খুন করেছে। 

লরেন্স। কিন্তু মন যে মানেনা । 

[ম্টিফেন। মনকে শন্ত করো । 

লরেন্স ॥। কোথায় ওকে কবর 'দয়েছে বল-তে পারো ? 

স্টফেন। বোধ হয় জঙ্গলে কিংবা 

লরেম্স। জায়গাটা জানতে পারলে আমি রোজ একটা করে মোমবাঁত জেঙলে 

আসতাম । 

[ পকেট থেকে একটা মোমবা?ত বার করে 1 

ধ্টফেন। ওরা যাঁদ খবর না দেয় তাহলে কোনাঁদনই জানা যাবে না । হয়তো 
কোন একাদন অনেক হাজার বছর পরে মাটির নশচ থেকে এক কংকাল 

আঁবজ্কার করলো কোন এক প্রত্বতাঁত্বক, 'কিন্তু সেই কংকাল দেখে কেউ 

বল-তে পারবে না ওর গায়ের রং কালো ছিল ি সাদা । শুধু জানবে 

এটা একটা মানুষের কংকাল, শুধু মানের 



৬০ গণ-আন্দোলনের নাটক 

লরেরস। তুমি ঠিক বলেছো, সৌঁদন কিন্তু কেউ আর স্টেলাকে বল:তে পারবে 

না, স্টেলা, তুমি নিগার ; ্টেলা, তুমি কালো; স্টেলা, তোমার কোন 

আঁধকার নেই সাদা মানুষকে বয়ে করে ঘর বাঁধার 

ছিটফেন। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না লরেন্স, সংগ্রামের প্রাতাঁট ছন্রে যে 

নতুন ইতিহাস লেখা হচ্ছে সে কাউকে ক্ষমা করতে জানেনা । মনের 

দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াও লরেন্স, সময় এসে গেছে' এবার বিরাট 

প্রস্তুতি, সমন্ত বাধা সব প্রাতরোধ চুরমার করে মানুষের আঁধকার প্রাতত্ঠা 

ক্ঘতে হবে। 

লরেন্স। আমিও আছি, নানা, আঁম নেই! আমার গায়ের রং সাদা, 
আমায় বিশ্বাস করতে পারবে না। আমি যাই_ আমি যাই_- 

স্টিফেন । কোথায় যাবে, লরেন্স, লরেন্স__ 

লরেন্স। না, না, আমায় ডেকোনা, বেশী চিতকার করোনা, ্টেলা মাঁটর নীচে 

ধূমোচ্ছে ওর ঘম ভেঙ্গে যাবে! আম চাল 'ত্টফেন, শেষ জয়ের 'দনে 

আবার দেখা হবে । গুড বাই__ [প্রন্থান ] 

ম্টফেন। লরেন্স__লরেন্স, কোথায় যাচ্ছ--চলে গেল ! 

১ম।॥ আমরা সবই বুঝ কিন্তু করবার কিছ নেই। যতন বাঁচবে ততাঁদন 

শুধু ভ্টেলাকেই খুজবে”ত মিছে খশুজবে, মিথ্যে খুজবে, খ জতে 

থ'জতে একার্দন জীবনের শেষাঁদন এসে যাবে, তবুও ওর স্টেলাকে ও 

খুজে পাবে না। 

২য়। ফার্নকাকা, লরেন্স, আমি, তুমি সকলে কি যল্পণা ভয় শোক নিয়ে বেছে 

আছ; ক অন্ধকার, চাঁরাঁদক 'নদারুশ অন্ধকার ! 

ভ্টিফেন। আমাদের বেচে থাকা জীবনের মধ্যে এই পাপ শেষ করে যেতে 

হবে। 

১ম। আলো কোথায়? 
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আটফেন। আছে। 

খয়। কোথায় ! 

চ্টিফেন । নিজেদের বুকের মধ্যে, হাতের মুঠোর মধ্যে । 

১ম । না নেই, শুধু ভয়, শুধু ভয়, শুধু দীনতা । 

২য় । আলো নেই, আশা নেই, শুধু বেচে থাকা, শুধুই বেচে থাকা । 

[ ফার্নকাকার দ্রুত প্রবেশ ] 
ফান । টিফিন, 'ন্টউফেন। 

চ্টফেন। কি হয়েছে? 

ফান |” ওদের চোখ দুটো জ্বলছে । 

িটফেন। কাদের? 

ফার্ন। এ সাদা লোকগুলোর, আমি দেখে এলাম ॥ ওদের চোখ দুটো 
জহলছে, যেমন জবলছিলো সেইীদন্ন যোদন ওরা মাসকে ধরতে এসোঁছলো 

_-ঠিক তেমান জবলছে। 

১ম । তবে ক ওরা আমাদের খবর পেয়েছে ! 

ফান“ । হা, লকয়ে ওরা তোমাদের সব কথা শুনেছে । 

২য়। তুম ঠিক বলছো, ফানকাকা £ 

ফান“। আম জে দেখে এলাম ওরা বন্দ;কে কাতুজ ভরছে । 

১ম। সর্বনাশ! 

২য়। (স্টিফেন, তুমি আমাদের এই সবনাশের জন্য দায়ী। 

১ম। আগাদের যাঁদ গছ হয় তার সমগ্ত গ্রায়িত্ব তোমার ! 

ইয়। তোমায় কত করে 'নষেধ করলাম। শুনংলেনা । 

১ম। আমাদের এত বড়.সবনাশ করে তোমার কি লাভ হলো? 

২য়। ওঃ, আম আর ভাবতে পারছিনা, কি অসহ্য অত্যাচার আমাদের দিকে 

এাগয়ে আদছে। 
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১ম । চাবংক মেরে মেরে আমাদের পিঠের চামড়া ছ'ড়ে ফেলে দেবে । 

ফার্ন। না, আম আর মার খেতে পারবো না। এখনও আমার মুখ দিয়ে 

রন্ত ওঠে ॥। ভ্টিফেন, আমায় দয়া করো 'ন্টিফেন, আমায় বাঁচাও । শুধু 

বলো আম তোমাদের সঙ্গে নেই, আম আর মার খেতে পারবো না। 

বুকে লাঁথ মেরে বকটাকে অকেজো করে 'দয়েছে, আমার বুকের ভেতরটায় 

ব্যথা । ভীষণ ব্যথা । ('ম্টফেনের পা চেপে বসে পড়ে) দোহাই 

তোমার+ বলো, আমি তোমাদের দলের নই ॥। বলো, বলো । 

্টফেন। (চিৎকার করে ) না, তোমরা কেউ আমার দলের নও ॥ আ'মও 

কারও দলের নই।॥ (প্রত্যেকের কাছে গিয়ে ) কিন্তু মানুষ মানে ক? 

মানুষ কাকে বলে 2 আমরা রান্তা দিয়ে গেলে ওরা বলে, “এ দেখ একটা 

ব্র্যাক নিগার যাচ্ছে” । ধকন্তু একদিন আসবে যৌদন বলবে, “এঁ দেখ 

একজন গোটা মানুষ যাচ্ছে । আসবে, সোঁদন আসবেই । মুস্ত মানুষ, 

স্বাধীন শোষপহাঁন মানুষ, অত্যাচারহশীন মানুষ, সমন্ত দেশ জুড়ে শুধু 

্বাধীন মানুষের জয়ধবনি ॥ আসবে, সৌঁদন আসবেই । 

১ম।॥ তুমি কি বলতে চাও ওদের হাতে চাবুক খেয়ে মরলেই আমরা মুক্ত 

হয়ে যাবো । 

২য়॥। মরে বাঁচাতে চাও তো ভিন্ন কথা । 

ফান । না, না আমি মরতে চাই না। মাঁরস ফিরে এসে আমায় দেখতে 

না পেলে দুঃখ পাবে, কাঁদবে । 

১ম। এতো মনুন্ত চাওয়া নয়-_মতত্যু চাওয়া। 

খক্ল। বেচে থাকারও একটা মূল্য আছে। মৃত্যু আছে জেনেও সৌঁদকে 

এীগয়ে যেতে পারে একমান্র পাগলেরা। 

১ম। তুমি সেই পাগল! নিজে তো মরবেই, আমাদেরও সেই দিকে 'নয়ে 
যেতে চাও । 
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ব্য়। তোমাকে আমার অসহ্য লাগছে । 

১ম॥ তুম আমাদের 'নাশ্চিত মৃত্যুর দিকে উন্মাদের মত নিয়ে যেতে চাও । 

তুঁম চলে যাও। 

সমবেত ॥ চলে যাও, চলে যাও । 

শ্টিফেন। চলেই যাবো, ভয় নেই । আম তোমাদের কোন ক্ষাত করতে চাই 

না। আম তোমাদের ভালবাঁস। আম তোমাদের এই নিদারুণ দুঃখ, 

লাঞুনা, অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য সংগ্রাম করতে বলোছি। যাঁদ পশুর 

মত চাবুক খেয়ে পশুর মত বেচে থাকতে চাও--এই ঘণণ্য প্রাতপদক্ষেপে 

মন-য্যত্বের অশেষ লাঞ্চনা 'নয়ে শুধুমাত্র বেচে থাকতে চাও, ঠিক আছে 

তাই থাকো কিন্তু মনে রেখো, এ ছাড়াও বে"চে থাকার আর এক বিরাট 

মানে আছে, রূপ আছে । 

১ম। থাকতে পারে 'কিচ্তু সেটা আমাদের কাছ থেকে পুরে, অনেক দূরে | 

২য়। চল, আমরা ওর কাছ থেকে চলে যাই। 

১ম। সেই ভালো ওর কাছে থাকলে আমাদের বিপদ বাড়তে পারে । 

২য়। চলো, আমরা যাই। 

ফান । কোথায় যাবো 

[্টফেন। কোথায় যাবে! এ দেশের যেখানেই যাও এ চাবুক, মৃত্যু, 
অত্যাচার তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাবে! 

[ দূরে জুতোর শব্দ ] 

ফার্ন॥। ওরা আসছে, আমার ভয় করছে, ভাঁষণ ভয় করছে। 

১ম। চুপ করে বসে থাকো, কোন কথা বলো না। 

ফার্ন। বি*বাস করো, আমার ভীষণ ভয় করছে। 

১ম । এযাঞ চুপ করো । [ সকলে বসে গড়ে ] 

২য়। সকলে চুপ করে বসে না থেকে গান গাও । 
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১ম। কিগান? 

জ্টিফেন। আমি গাইবো মনীন্তর গান । 
১ম। খবরদার, তবে গলা চেপে ধরবো । 

২য় । বেশী বাড়াবাড়ি করো না ম্টিফেনঃ আমাদের ধৈষের সীমা আছে । 

১ম। তোমায় চুপ করে বসে থাক-তে হবে । 

[্টফেন। যাঁদ না পার 2 

ইয় |. কোদাল দিয়ে মাথাটা ভেঙ্গে চৌচির করে দেবো । 

[্টফেন। তাই দাও, তবও বুঝবো তোমরা গর্জে উঠতে পারো- জড় পদার্থ 
ও । 

৯ম। তোমাকে আমরা ভালবাসি স্টিফেন, তার মানে এই নয় যে তোম্নর জন্য 

আমরা সকলে জীবন দেবো । 

২য় । তুি সেই ভালবাসার সুযোগ নিয়ে আমাদের বিপদে ফেলতে পারো না। 
সমবেত। না, না। 

দটিফেন। আচ্ছা, তাই হবে কিম্তু একটা কথা """ 

১ম। আর কোন থা নয়। 

[ জন ও 'ডনেল প্রবেশ] 

জন । এযাই শুয়োরের বাচ্চারা, তোরা কি সলা-পরামর্শ করছিষ বল? বল? 

[ডন । একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো জন; কি ভদ্রলোকের মত বসে আছে যেন 

ঝছূহ জানেনা । 

জন। এর আগে খন আমরা এসোঁছলাম, কি চমতকার ঘুমের ভান করে 

পড়েছিলো । 

[ডন। কুকুরের বাচ্চাদের বদ্ধ খুলেছে । আচ্ছা জন, এদের মধ্যে কে 

আমাকে নাক ডেকে ভয় দেখয়েছিলো বলতো ? 

জন॥ [ঠক [চিনতে পারাছ না। 
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ডিন। ( একজন ধরে ) এই ছণচোটা ॥ (চাবুক মারতে থাকে ) 
জন। না, না, মেরো না! গার্ড, একে নিয়ে যাও । এর নাকটা ছংরি দিয়ে 

কেটে দাও, যাও নিয়ে যাও । 

[ একজন গার্ড এসে লোকাঁটকে 'নয়ে যায়, বাইরে আর্তনাদ ] 
[ডন । নাকটা কেটে নিল! (দুজনে হেসে উঠে) 

জন। বল: কি পরামর্শ হচ্ছিল ? 
[ডিন। কি বড়যন্ত্র হাঁচ্ছল? আমাদের গোপনে হত্যা করার না গোঁরলা যুদ্ধের? 
জন। কিরে, সব যে বোবা মেরে গোছস ! বল ঃ 

১ম। আমরা হূজুর কোন ষড়যন্ত্র করিনি । 

জন। তবে কি করছিল? 

১ম। গজ্পগুজব । 

জন। কসের গলপ ? 

১ম॥ এই" এই" 
গডন। গোঁরলার গঞ্পঃ আন্দোলনের গল্প ? 

১ম। না,না। 

[ডন। তবে এঁ পাঁচজন নেতার গল্প যাদের ফাঁসী হলো ? 

১ম। না। 

গিন।॥। তবে কিসের গল্প £ 

১ম। আমার বউয়ের গল্প । 

[ডন। (উৎসাহ সহকারে ) বউয়ের গ্রল্প-কেন? কেন? তোর বউ ক 

করেছে ? ৃ 

১ম। ভেগেছে। 

1ডন। ভেগ্েছে। 

৯ম। হ্যা হজর। 

গণ-আন্দোলন--৫ 
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ডিন। কার সঙ্গে? 

১ম। (দ্বিতীয় জনকে দোঁখয়ে ) ওর সঙ্গে । 

ডিন। এই বানচোত-, ওর বৌ নিয়ে ভেগোছিস: ? 

২য় । না হ্জংর, বউটা নিজ ইচ্ছায় আমার কাছে চলে এসেছে । 
[ডিন। ওর বাড়ী থেকে হেটে হেটে তোর বাড়ীতে চলে এসেছে ? 

২য় । হ্যাঁ হজুর। 

ডিন। কারবার দেখেছো, জন ! 

জন। হ্যা দেখছ, কি সংক্দর গল্প তৈরী করেছে। 

[ডিন । কেন--কেন ? 
জন। এর কোন বউ নেই, কারণ আম একটা সংবাদ অন্ততঃ সঠিক রাখ 

কার কটা বউ আছে ! 

[ডিন । তবে ও আমায় মথ্যে বললো ? 

জন। নিঃসন্দেহে । 

[িন। এই, তোর বউ আছে ? 

১ম। ছিল হুজুর, এখন ভেগেছে। 

জন। মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাওনি ? 

[ চাবুক মারে, 'ছ্টিফেন উঠে চাবুক কেড়ে নেয় ] 
ভ্িফেন। দাঁড়ান, সাঁত্য কথা আম বলছি। 

[ডিন পিল্তল উচু করে ] 

স্টিফেন । পিস্তলটা নাময়ে রাখুন সাহেব, কারণ হঠাং গাল বোরয়ে যেতে 

পারে। আগে মরে গেলে সাঁতা কথা কে বলবে ? 

জন। তোমার সাহস তো কম নয় ! তুমি আমার হাত থেকে চাবক কেড়ে নাও ? 

স্টিফেন। এই নিন আপনার চাবুক । শুনুন, আম জ্টিফেন, ওদের 

বোঝাচ্ছিলাম বিদ্বোহ করতে । 
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জন। কি বললে? 
ভিন। সাংঘাতিক ।. 
জন। গোরলা 2 
“টফেন। বলাছলাম স্টেলাকে খুজে বার করতে,ম্টেলার মত্যুর প্রাতশোধ নিতে । 

জন। খবরদার । 

“জ্টিফেন। আরও বলছিলাম, কারাগার ভেঙ্গে মারসকে মুন্ত করে আনতে, 
বোঝাচ্ছিলাম এই দেশটার সাত্যকারের মালিক ওরা-_-চল্লিণ লক্ষ নিগ্রোরা, 
দু লক্ষ সাদা মানুষ নয়। 

িন। চুপ কর কুত্তা, নয়তো তোর জিভ আম টেনে ছি'ড়ে ফেল-বো। 

স্টিফেন । কিন্তু মনের মধ্যে যে স্বাধীনতার আগুন জবলছে সাহেব । তবে 

ক জানো সাহেব, আমার এই কথা কেউ শুনলো না, ভয়ে এরা 

আধমরা হয়েছে, এুদর জেগে উঠতে এখনও অনেকাঁদন বাক আছে, 

অনেকদিন। আফ্রিকার গ্রভীর অরণ্যে সর্ষের আলো পেশছায় একটু 
দেরীতে ॥ কন্তু সূর্য একাঁদন পৌছুবেই। 

১ম।॥ মধ্যে কথা হজর--ও আত্মহত্যা করতে চায় । 

জন। তুই চুপ কর। 

১ম। তুঁম কি করছ, 'ম্টিফেন ! 

[ডিন। (চাবুক মেরে )ছুপ কর। জন একে নিয়ে চলো, প্রকাশ্যে একে 

[জত্ঞাসাবাদ করা ঠিক নয়। 

২য়। 'ন্টফেন, তুম কি করছো 'স্টিফেন। 

[ম্টফেন। আমার জন্য তোমাদের কোন যন্ঘ্রণা সহ্য করতে হবে না। যা 

[ক কম্ট, যা ছু লাঞ্চনা আম একাই সহ্য করবো। 
ডিন। গার্ড । 

[ গাডের প্রবেশ ] 
জন। একে 'নয়ে চলো । 
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[ গার্ড 'ভ্টিফেনকে ধরে নিয়ে যায় ] 

[িন। অনেক কচ্টে একটা গোঁরলা ধরা গেছে । চলো। [উভয়ের প্রস্থান 1 
১ম। না, ছ্টিফেন, না তুমি একা যন্ত্রণা সহ্য করে আমাদের সকলকে বাঁচাতে 

বালন। 

২য়। আমরা তোমায় ভালবাঁস-_-তার মূল্য এই ভাবে 'দিতে হবে 'স্টফেন- 

না, না 'ম্টিফেন না আমরা এ চাইনি । 

[ একজন নিগ্রো দৌড়ে প্রবেশ করে ] 

গয়। 'গ্টিফেনকে একটা গাছের গ'ড়র সঙ্গে বেধেছে । 

[আর এবজন 'নগ্লোর দৌড়ে প্রবেশ ] 

5র্থ নিগ্রো ॥ থটফেনের মাথা লক্ষ্য করে বন্দ:কের নল" 

[ নেপথ্যে গীলর আওয়াজ ] 

সমবেত । হায় ওরা ছ্টিফেনকে মেরে ফেললো ! 

[ সকলে কেদে বসে পড়ে ] 

ফান । আম এখন কার জন্য কাঁদবো ॥ মারস না ন্টিফেন,১আমার যে"দ্যটো 
কান্নাই একাকার হয়ে গেলো । 

[ গার্ড স্টিফেনের মৃতদেহ বহন করে আনে। সঙ্গে আসে জন 
আর ডিন ॥ ওরা ক্রুশাঁবদ্ধ যীশুর মত ্টিফেনের মৃতদেহকে স্থাপন 

করে পেছনে যে বাঁশটা 'ছিল তারই সাহায্যে ] 

ডিন। একে আমরা কবর দেবো না; এইভাবে ঝুলে থাকবে লাশটা । একে 

দেখে তোমাদের মনে হবে ববদ্রোহ করতে গেলে তার শান্তি এই 

[ গার্ড, জন, দিনের প্রদ্থান। সমন্ত 'নিগ্রোরা অর্ধবৃত্তাকারে 

টিফেনের সামনে বসে সকলের মাথা নীচু । আলো সবুজ । 

মাথা দিয়ে রন্ত গাঁড়য়ে পড়ছে । অস্পষ্ট সবুজ আলোর মধ্যে একটা 

জলন্ত মোমবাঁত নিয়ে লরেন্সের প্রবেশ ] 
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জরেম্স। কি হলো 'ভ্িফেন, শেষ 'হসেবটা দেখে যেতে পারলে না। এক, 

তোরা কাঁদাছস ঃ তোদের দুঃখ ?ক তোরা তো মৃতদেহটা খুজে 
পেয়েছিস, 'কল্তু আঁম যে আমার স্টেলাকে আজও খঁজে পেলাম না 

তোরা পেয়ে কাঁদীছন আর আম না পেয়ে কাঁদছি। 

[ নেপথ্যে গির্জার প্রার্থনা সঙ্গীত ] 
উম। আমরা যাঁদ সবাই এক হয়ে দাঁড়াতে পাঁর তবে ওদের অত্যাচার করবার 

ক্ষমতা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে । 

২য়। মরিসের চোখে জ্বলেছিল যুগান্তরের আলো--আমার চোখে সেই 

স্বাধীনতনর তৃষ্ণা । 

১ম। মনের দুবলতা ছেড়ে উঠে দাঁড়াও-সময় এসে গেছে, এবার বিরাট 

প্স্তুতি-_ 
২য়। সমস্ত প্রাতরোধ চূর্ণ করে মানুষের আঁধকার প্রাতষ্ঠা করতে হবে । 

সমবেত | মাীন্ত চাই--মনীন্ত চাই । 

[ ফান চিৎকার করে উঠে দাঁড়ায় | 

ফার্ন। এক তোমরা সকলে ঘ্টিফেনের কথা বলছে। তোমরাও 1্টফেন হয়ে 

গেছো? তবে আর নয়-- 

১ম। কিআর নয়! 

ফার্ন। তবে এসো । মাঁরস-্টেলা আমাদের ডাকছে, 'ছ্িফেনের রন্ত আমাদের 

ডাকছে প্রীতশোধ 'নতে-_বন্ধন ছন্ন করতে ॥ বল রাজ ? 

সমবেত । রাজ 

ফার্ন। তবে চলো । 
[ওরা বদ্ধমুষ্টি উনাত করে উঠে দাঁড়ায়। সমপ্ত স্টেজ তখন লাল 

আলোয় ভরা । নেপথ্যে আফ্রুকার ম্যুন্ত সঙ্গীত ] 
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বিরুদ্ধে জেহাদ--বু্জোয়া গণতান্তিক বিপ্লব । দেশের ভন প্রান্তে 
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শুরু হয়ে গেল দ্রোহ ॥ মাণ্ সরকার বিদ্রোহ দমন করার জগ্য 

নার্বচারে গণহত্যা শুর করলেন--ঘার ফল হোল বিপরীত । লেলিহান শিখার 

মত 'বদ্রোহের আগুন ছাড়িয়ে পড়লো 'দকে দকে | চীনের বিপ্লবের ইতিহাসে 

দেখা যায় ইয়াংসী নদীর দক্ষিণে উচাংএ বিদ্রোহীরা অস্তাগার দখল 

করেছে । থানা কেড়ে নিয়েছে; লাটের কুঠি দখল করেছে। হ্যাংকাও, 

হ্যানিয়াং আঁধকার করে দাঁক্ষণাণ্লে প্রাতঞ্ঠিত হয়েছে বিকল্প সরকার" 

ডাঃ সান, ইয়াং সেনের নেতৃত্বাধীনে । 

চীনের দখলদার এবং শোষক সাম্রাজ্যবাদী শাস্তরা--অর্থাৎ জাপান, 

ইংল্যান্ড, ফ্লা্স, আমোরকা এবং জার্মানী তখন প্রমাদ গণলো। তারা 

উয়ান-শিহ-কাই নামক এক জঙ্গী যোদ্ধাকে তাদের তাঁবে্দোর করে 

1সংহাসনে বসালো উত্তর চনে এবং তন বছরের নাবালক সম্রাটকে 'সিংহাসনের 

সামনে শিখণ্ডীরূপে দাঁড় কাঁরয়ে প্রকৃত শাসনভার তুলে দিল উয়ান- 

িহকাই-এর হাতে। সাম্রাজাবাদী শান্তগুলোর চক্রান্তে চীনে গহযন্্ 
আসন্ন হয়ে উঠলো । ডাঃ সান ইয়াং সেন গৃহযদদ্ধ এবং বিভাঁওকরণ 

বঞ্ধ করতে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে 'দয়ে দেশত্যাগী হলেন ॥ সঙ্গে সঙ্গেই 

সাম্রাজ্যবাদের দালাল উয়ান-শহংকাই সরব্ময় কর্তা হয়ে গেলেন এবং 

প্রকৃতপক্ষে রাজতন্দেরই পুনরভ্য্থান ঘটালেন। এরপর সাম্রাজ্যবাদী 

শাস্তগুলোর মদতে পুষ্ট হয়ে তিনি এবার বিপ্লবী নিমূলীকরণের কাজে 

আত্মীনয়োগ করলেন । অত্যন্ত 'হংসম্রভাবে 'তান ১৯১১ সালের বিপ্লবে 

অংশগ্রহণকারীদের ওপর ঝাঁপয়ে পড়লেন এবং নরমেধ যজ্ঞে মেতে 

উঠলেন । 

“ওষুধ গল্পাঁট সেই এরীতহাসিক সময়কে আমাদের সামনে এনে দেয় 

যখন উয়ান-ীশহাকাই নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছেন এবং বিপ্লবী 

নিধন চলছে, চীনে তখন সামন্ততাঁন্ক সংস্কীত, ভাবধারা, কুসংস্কার 
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শোষণের সাথে সাথেই মৌরসা পাট্রা গেড়ে বসেছে । অজ্ঞানতার অন্ধকার, 

ভয়, রাজতন্মের প্রতি অন্ধ দাসত্বের সুযোগ নিয়ে এবং বিপ্লবীদের সাথে 

শ্রামক কৃষকের একটা বৃহত্তর অংশের যোগসত্র আতি ক্ষীণ হওয়ায় ' 

শাসকশান্ত এবং সমাজের 'বত্তশাল?, প্রভাবশালণ দুনঠতপরায়ণ লোকেরা 

চীনের সাধারণ মানুষের কুসংস্কার ভাঙয়েও মুনাফা লঃুটউতে শুর 

করলো, অনুম্বত, হাতুড়ে চিকৎসা ব্যবস্থার সাথে সাথে তারা চালাতে 

লাগলো নিহত মানুষের রন্ত নিয়ে দুরারোগ্য ব্যাধর প্রাতষেধক রূপে 

বাক করবার নারকীয় ব্যবসা । আলোচ্য নাটকের প্রধান চাঁরত্র বুড়ো 

সুয়নও একজন 'বিপ্রবীর বকের রন্তু িনে নয়ে ফিরে পেতে চেয়েছিল 

তার যক্ষযারোগে আকান্ত একমান্র পুত্রের জীবন । কিন্তু সেই 'বপ্লবীর 

মৃত্যুদ্শ্য দেখে আত্মীজজ্ঞাসায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে সে আঁবিজ্কার করোছল সত্যকে । 

পুত্রের জীবন ফিরে না পাওয়ার আঁভন্ঞতা সেই সত্যকে আরো উজ্জল 

করে তুলোছল। 

[ঠিক যে জায়গা থেকে আমাদের নাটকের ঘটনা শুরু হচ্ছে_সোঁট 

একটি চৌরাগ্ভার মোড় ॥ চনের কোন একাঁট শহরের পশ্চিমপ্রান্তে ॥ শহরের 

সীমারেখা নাট করে দিচ্ছে একটা প্রচীর। প্রাচীরের গা ঘেষে একটু 

ফাঁকা জঁম- চৌরান্তার মোড় থেকে পাঁরছ্কার দেখা যায়। জাঁমাঁটর বুকের 

উপর মানুষের পায়ে চলা আকাঁবাঁকা সাড়পথ, এর বাঁ পাশে একটা 

কবরখানা, এখানে রাষ্ট্রদ্রোহীদের হত্যা করে কবর দেওয়া হয়। দর্শকদের 

মনে করিয়ে দিচ্ছি সময়টা ১৯১১ সালের পরবতর্ণ দৃর্যোগপূর্ণ বছরগহলোর 

একটি ॥। চৌরান্ভার মোড়ের কাছাকাছি কবরগনুলো ছাড়িয়ে তাকালেই একাঁটি 

বঙ্দীশালা ও তার বধ্যভূমি চোখে পড়ে ॥ আমাদের নাটকের বহড়ো-সংয়ান 

একট ছোট্ট চায়ের দোকানের মাঁলক। দৌকানটা নড়বড়ে অবস্থায় 

'নুড়য়ে খ'ুঁড়য়ে চলে কোনমতে ॥ সংয়ান রাত থেকে উঠে, প্রচণ্ড শীতে ঠক, 
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ঠক- করে কাঁপতে কাঁপতে চৌরান্তার মোড়ে এসে দাঁড়াবে ॥ রাত এখনো 

ভোর হয়নি । অন্ধকার তরল হয়ে আসছে ব্লমশঃ ॥ মণ্ড ব্যবহার করলে 

আমরা মণ্ডকে চৌরান্তার মোড়ের বেশ খানিকটা অংশ বলে ধরে নিতে 

পারি। একটা হাল্কা নীলাভ আলো ব্যবহার করা যেতে পারে। বহড়ো 

সুয়ান এখানে এসে থামবে এবং হাঁপাবে। সে তার একমান্র ছেলের 

জন্য ওষ?ধ সংগ্রহ করতে এসেছে-__মঃ কাঙ্-এর কাছে ] 

[ আযারেণা ফর্মএ করলে ৫91)01750:8010 দরকার হবে পারবেশ 

এবং চাঁরন্র পাঁরাচাতর জন্য ] 

সুয়ান। বাপরে বাপ! ঠান্ডা তো নয়, যেন হাজারটা ছ"চ কেউ গায়ে 

বিষিয়ে দিচ্ছে! [ওপরে আকাশের দিকে একবার তাকায় । লগ্ঠনটা 

রাখে ] নাঃ! চাঁদটা কন ডুবে গেছে, আকাশের গায়ে কে যেন কালো 

কালো অন্ধকার লেপে দিয়েছে । [ একটু থামে ] সবেমান্র শরংকাল, 

এর মধ্যেই শীতের আনাগোনা, তা, বড়ো হাড়ে শীতই বা আমা 

ছাড়বে কেন? যাক-গে যাকগে বাক-_-অত শীত শীত করলে চলবে না। 

ওষুধটা আমায় নিতেই হবে। [সামনের দিকে একবার সম্ধানী চোখ 

চালায় ] দূর ছাই, চোখেও কিছ দোঁখনা যে, দশহাত দূরের কোন 

কিছুই চোখে পড়ে না। ঠিক জায়গায় এলাম তোরে বাবা । হ্যা, 

এই তো সেই চৌরান্তার মোড়। এসেগোছ। একটু বসে পড়া যাক॥ 

[ একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে ]জায়গাটায় এলে গা ছমছম করে। 

[ লণ্ঠন্টা ঠিক করে] দিনরাত লোকগঃলোকে গল করে মেরে ফেলছে 

আর এখানে এই কবরখানায় এনে গোর দিয়ে দিচ্ছে! তা, রাজার 

আদেশ বলে কথা--দেবে না? ব্যাটারা রাজার বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে 

চায়। লড়াই করতে চায়। এসব ক অন্যায় কথারে বাবা? মরবে, 

মরবে । আমাদের কি! [ হঠাং যেন 'নজের ভেতরে সেশধয়ে যায় ] 
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যাকগে যাক-গে যাক ॥ সংক্লান বুড়ো হে, তুমি তোমার ওষুধটা 

নয়ে যাওয়ার কথা ভাবো । অনেক কষ্ট করে এসেছো হে- আগে নিতে 

হবে। অব্যথ ওষুধ । ঘরে তোমার অসংস্থ ছেলে_কাশছে আর 

রন্তবাম করছে । শুকিয়ে দাঁড় হয়ে গেছে সংয়ান_[ হঠাৎ কয়েকজন 

লোককে পাশ দিয়ে যেতে দেখে সংয়ান চমকে দাঁড়য়ে পড়ে। 

লোকগ্লোর মধ্যে একজন বাঁলষ্ঠ চেহারার । সে রন্তের মত চোখে 

একবার সংয়ানের 'দিকে তাকায়, তারপর বলে £] 

লালচোখ । এটা এখানে কেরে? 

সঙ্গগ। একটা ঘাঁটের মড়া স্যর। 

লালচোখ। দেখে তো বেশ উৎফুল্লই মনে হোল। কিরকম টানটান হয়ে 

দাড়য়ে গেল দেখাল । বড়ো হাড়েও কেমন গতর দেখোছস ? 

সঙ্গী । হ্যাঁ স্যর, আম হলে তো এত ঠান্ডায় জমে একেবারে পাথর 

হয়ে যেতুম । 

লালচোখ । এখানে কি করছে ও ? 

সঙ্গী । কোন ধান্ধায় এসেছে হয়তো । [ সুয়ানকে উদ্দেশ্য করে বলে] 

আযায়, এখাঃন কি করছো ? 

লালচোখ। [বিরন্ত হয়ে সময়টা দেখে নেয় ] থাক থাক: ॥ ঘাঁটাস-না। 

তাড়াতাঁড় পা চালিয়ে চল, গাঁদকে আবার সময় হয়ে এলো । যা 

একথানা 'জানষয আমার কপালে জহটেছে না। শালা জেলখানার 

দেওয়াল পর্যন্ত না ধবে টান মারে। ওটাকে নতুন একটা সূযের 

মুখ দেখতে দেওয়া ঠিক হবে না। নে, চল। 

[ ওরা ব্যন্তঈভাবে চলে যায় ॥ এবারে পেছন থেকে একদল সৈনিকের 
মা৮ করে এগিয়ে আপার শব্দ শোনা যায় । শব্দটা আন্তে হ'তে 

হ'তে বাড়বে ] 
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নুয়ান। ওঃ! কা ভগষণ, ভয়ানক দুটো চোখ। লোভেঃহংসায় রর 

করে জবলছে। এমন: চোখ আমি আর দোঁখাঁন বাপু ।॥ গা ঘিন: ঘনং 

করে। ভয়লাগে। চোখে কম দেখলেও আম হলফ করে বলতে পার 

লোকটার চোখ দুটো 'হিংম্র বাঘের মত জহলাছিল। বুড়ো বলে আম 

হয়তো রেহাই পেয়ে গোছি। তা নইলে-- 

[ এবারে সৈনিকেরা প্রায় কাছাকাঁছ চলে আসে। বড়ো ভয়ে 

ভয়ে তাকায় ] 

যা বাবা! এগর্খল আবার কারা? আব্ছা অন্ধকারে, কেমন ভূতুড়ে 

চেহারায়, লাফয়ে-চলা ছায়ার মত ধেয়ে আসছে । 

[ওরা একেবারে 'কাছে এসে যেতে বড়ো ভয়ে ভয়ে সরে 

দাঁড়ায় । ] 

ও$, এরা সব সৌনক। [বেশ গবের সাথে তাকায় । ওরা মার্চ 

করতে করতে চলে যায় ] 

আঃ! কী সব পোশাকের বাহার । পোশাকের ওপরে চকচকে সাদা 

বড়ো বড়ো গোল গোল ছাপ। হ*, হু, ঠিক দেখতে পাঁচ্ছ। 

গাঢ় লাল রংএর লাইন্টানা জামা গায়ে। িন্তু এরা যাচ্ছে 

কোথা ? 

[ হঠাৎ কাঙ্ একটা কথা মনে পড়ে যেতে ফতুয়ার পকেটে রাখা 

ডলারগুলো আছে 'িনা দেখে নেয় ] 
ডলারগ্লো ঠিক আছে তোরে বাবা । এ বাবা অনেক কছ্টর টাকা । 

সারাদন শকুনের মত চেয়ে বসে থেকে যে দু'একটা খদ্দের আসে 

আমার চায়ের দোকানে তাদের তো আবার আঙুল 'দিয়ে জলও গলে না। 

দুটো পয়সা আদায় করতে কিঝাক্ধ 'কি ঝাকক। হাড়,কেপ্পন আর 

হাড়” ব্জাত। িছৃতেই পয়সা ছাড়বেনা। এ এক কু'জোবুড়ো 
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আছে-_সককালবেলা ঢুকলো তো উঠবে সেই সন্ধ্যে লাগয়ে। ওর 

জবালায় কিছু করবার উপার নেই, সারাদিন বসে বসে খালি 'জালপ 

ভেজে চলেছে--ঘ্যানর ঘ্যানর করছে শার হ্যা হ্যা করে হাস্ছে। 

[ হঠাং অনেকগুলো লোক একসঙ্গে দৌড়ে আসে॥। ওদের মধ্যে 

একজন লোক বলে ওঠে ] 

প্রথম ব্যান্ত॥ আরে এসে পড়েছি, এসে পড়োছ। জানোয়ারটাকে এখনো 

লাইনে দাঁড় করানো হয়ান। মিঃ লালচোখ বলছিল, লোকটার নাকি 

হাতর হৃংাপণ্ড। জেলখানার বাছাই করা দাওয়াই প্রয়োগ করেও 

লোকটার *বাসপ্র“বাস এখনো স্বাভাবক। | 
দ্বিতীয় ব্যান্ত ॥ লোকটা নাকি প্রাণ খুলে হাসে। ভারী মজার মজার 

কথা বলে। 

প্রথম ব্যান্ত। মজা বেরোবেঃ সম্রাট শিহকাই এসব সহ্য করেন না। 

জানোতো িরকম জঙ্গী মানষ। ঢালাও আদেশ দিয়েছেন 'তাঁন__ 

বিদ্রোহীদের দেখলেই ফাটকে পুরবে আর গ্ীল মেরে খাল উীঁড়য়ে 

দেবে । 

দ্বিতাঁয় ব্যান্ত। আরে চলো, চলো। কথা বলতে গিয়ে ওাদকের দৃশ্যটা 

আবার দেখা হবে না। 

[ওরা প্রায় দৌড়ে চলে যায়। এক রকম বুড়ো সংয়ানকে প্রায় 

ঠেলে ফেলে দিয়ে যায়, বুড়ো পড়ে গিয়ে আবার কাঁপতে 

কাঁপতে ওঠে ] 

সুয়ান। বাপরে বাপৃ! লোকগ্রঃলোর কা অসম্ভব তেজ বেড়ে গেছে। 

বুড়ো মানুষটাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে গেল! [একটু সামলে নেয় 

নিজেকে তারপর কণ্ট করে চোখ চালায় সামনের দিকে ]হ' 1 লব 

দেখ দলে দলে ভাগ হয়ে থোক থোক মানুষের পাল-_সামনে 
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ঝুকে রয়েছে। তা, কা দেখছে রে বাবা? লোকগলোকে দেখে 

আমার ঠিক একপাল শকার-করা পাতি হাঁস মনে হচ্ছে একজন যেন 

দাঁড়তে ঝুলিয়ে রেখেছে । কিন্তু ওরা দেখছেটা রী? এতদূর থেকে 

চোখটাও ঠিক ঠাহর করতে পারছেনা । খাল ওদের 'পিঠগুলো চোখে 

পড়ে ॥। আচ্ছা, একটু এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা দেখা যাক-॥ 

[ বুড়ো সাহস করে লগ্ঠনটা হাতে নিয়ে এাগয়ে যায়। মণ্ডে 

এখন দর্শকদের সামনে চলে আসে জেলখানা সংলগ্ন বধ্যভূমি ॥ 

একজন বিদ্রোহী ব্দীকে নিয়ে আসা হোল । শরীরে অত্যাচারের 

চিহ প্রকট--তবও হাঁদখুশশী উজ্জবল তরুণ । দুপাশে দুজন 
সেপ্ট?ী প্রহরারত অবস্থায় । সামনাসামান দৃপ্ত পদক্ষেপে এগয়ে 

এলেন 'মঃ লালচোখ। ইনি আমাদের পূর্ব পাঁরচিত ব্যান্ত। 

জেলর ॥ সেন্ট দুজন দুদকে দাড়য়ে রইলো । দর্শকদের দিকে 

মুখ রেখে তরুণকে দাঁড় করানো হোল । পাশেই উদ্ধত," হিংস্র 

চোখে খ্যাপা হায়েনার মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন মিঃ লালচোখ। 

কাছাকাছি এসে দাঁড়াবেন আওকল 'সিয়া। একটু দরে একজন 

[লাঁপকার স্টেটমেন্ট লিখাছিল ] 

লালচোখ । এখনো তুমি তোমার কথা প্রত্যাহার করবেনা ? 

তরুণ । না। 

লালচোখ । এর শান্ত ক জানো ? 

তদ্দুণ। জান। 

লালচোখ । এখনো চিন্তা করে দেখ, হয়তো তোমার ব্যাপারটা মহামান্য 

সম্রাটের বিবেচনায় আসতে পারে 

তরুণ । পা-চাটা কুকুরদের করুণাকে আম ঘৃণা কার। 

লালচোখ। বটে ! তুম মহামান্য সম্রাট শিহ্কাইকে লগ্রাট বলে :স্বীকার করনা ? 
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তরুণ । হ॥ তস্কর আবার মহামান্য হয় ক করে? হতে পারে 

মহাচীন আ.ড়ে দস্যবাত্তরত তস্করদের সম্মাট হিসেবে তিনি যোগ্য । 

আমার কাছে তিনি একজন নরখাদক জগ্গীলাট এর বেশি 

1কছ্ না। 

লালচোখ । তোমার ওই [জভটাকে আম 'সাঁড়াশী দিয়ে তুল নিতে পার 

তাজানো? 

তরৃণ। অবশ্যই, হাতের ম্ঠোর মধ্যে, বন্দুকের নিণানার মধ্যে, বধ্যভামির 

মাঁট ছ'রে যে দাঁড়য়ে তার *ুধহ জিভ,.কেন-__এক একটা করে অপ্াপ্রত্যঙ্গও 

টুকরো টুকরো করে নিতে পারেন । সমগ্র চীন জুড়ে নরমাংসভোজারা 

[বিকট উল্লাসে চিংকার করছে--তাদের কাছে আমার প্রত্যঙ্গগুলো পাঠিয়ে 

দয়ে আপান পুরস্কৃত হতে পারেন । 

[ লাঁপকার হঠাং জিভ কেটে, মাথা চুলকে, সামনে এসে দাঁড়ায় ] 

[লাঁপকার। স্যর 

লালচোখ। ক হোল ? 

1লাঁপকার॥। এগুলো লিখবো স্যর? এমন কটকটে নিন্দাবাদ ? 

লালচোখ । এগুলো বাদ দাও। 

1লাঁপকার। ঠিক আছে স্যর । আপাঁন যখন আদেশ করেছেন । 

[ 'লিপিকার নিজের জায়গায় চলে যায় ] 
তরুণ । হাঃ, হাঃ) হাঃ 1, 

লালচোখ । মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়য়ে তোমার হাসতে ইচ্ছে করছে তুমি 

1ক উন্মাদ ? 

তরুণ । কথা বলেই বুঝতে পারছেন. আম আপনার চাইতেও সংস্থ । আপান 

নিজেই অসস্থ। আপনার চোখনহখের অবস্থাই তা প্রমাণ করছে। কখন 

আমার মত একজন বিপজ্জনক [বদ্রোহীঁকে হত্যা করে আপনার প্রভুভান্তর 
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পরাকাচন্ঠা দেখাবেন তার জন্য আপনার আঁস্থরতা প্রায় উন্মাদনার পর্যায়ে 

পৌছে গেছে। 

লালচোখ। [অন্ধ ক্রোধে কাছাকাছি এগিয়ে আসে ] এই মহরতে তোমার 

বাচালতা আঁম বন্ধ করে দিতে পারি চিরকালের জন্য । 

তরুণ । আমার কাছে ঠিক এই মুহূর্ত এবং একঘণ্টা পরের মুহূতের কোন 

তফাত নেই। কারণ আম জান আপনারা আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন না । 

তবু যতক্ষণ পযন্ত আমার গলায় স্বর থাকবে জীবন্ত, সোচ্চার 

ততক্ষণ তা আম শাঁনয়ে যাবো আমার দেশবাসীকে । জানি, আপনারা 

আমার সবকথা শুনতে দেবেন: না দেশের মানুষকে । তবু সেই 
অদৃশ্য কান শুনবে আমার কথা । ভবিষ্যৎ 'বপ্লবের শিরায় শিরায় 

প্রবাহত হয়ে যাবে আমার প্রাণশান্ত । 

লালচোখ । তুমি ক আমায় সাঁত্যই উন্মাদ করে তুলবে? তোমার 

ক শীবন্দুমান্র 'বিবেচনাশান্ত নেই? বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছে 

তোমার ? 
তরুণ । আপনার । আমার নয়। আমার বাহ্যজ্ঞান একেবারে টনটনে । 

তাই আমার কাছে এখন একটাই 'ববেচনা_ আমার প্রিয় মাতৃভূমিকে 
দসুয আর লুঠেরাদের হাত থেকে মস্ত করা। 

লালচোখ । আমার পাঁরচয়টা 1নশ্য়ই তোমার অজানা নয়? 
তরুণ । হাঁ, একজন [হংম্র জল্লাদ । 

লালচোখ । এই জেলখানায় তোমার মতো অনেক অনেক অপরাধীর আকাশ 

ছোঁয়া স্পরধাকে আমি মাটিতে 'মাঁশয়ে 'দিয়োছ। তাদের দম্ভকে আম 

চূর্ণ করে 'দিয়োছি। 

তরুণ। তাতে আপনার গর্বটা আকাশে উঠে যায়ান। আপাঁন সেই 
জল্লাদই রয়ে গেছেন। 
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লালচোখ । তোমাকে আম কুত্তা 'দিয়ে খাওয়াবো । অর্ধেক মাটিতে 

পুঁতে বাকী দেহটার ওপর লোঁলয়ে দেবো দশ বারোটা 
র্।ডহাউ'ড। 

তরূণ। কেন অকারণ পাঁরশ্রম করবেনঃ এমানতে আপনার এখন 

টেম্পার্চোর হাই ॥ মাথা ঠিক রাখুন ॥। আরো অনেক আমার মত 

অপরাধাকে খুজে বার করে হত্যা করতে হবে আপনাকে ॥ তার মানে 

রো অনেক ডলারের পুরঙ্গকার । পুরস্কারটা ভোগ করার জন্যও 

তো মাথাটা ঠান্ডা রাখার দরকার । 

লালচোখ ॥ [ ঘাঁড় দেখে নেয়] ভোরের আলো ফোটার আগেই আমরা 

তোমাকে কবরখানায় ভরে দোব। 

তরুণ । তাহলে তাড়াতাড় করুন । 

লালচোখ ॥। ১৯১১ সালে মা? রাজবংশের বিরদ্ধে অভ্যুথানে তুমি অংশ 

নিয়েছিলে ? 

তরুণ। হাঁ নিয়োছলাম। তাতে আজকের জঙ্গীশাসক উয়ান-শিহংকাইও 

নেতৃত্ব দিয়ে'ছলেন॥ জীবনে বহুবার 'ভিনি বি*বাসঘাতকতা করেছেন। 

দুভ্াগ্যক্রমে ম.নুষ তার ভণ্ডাম ধরতে পারোন তাই সেই মহান বিপ্লবকে 

ব্যধ করে দিয়ে শিছতশাই এখন সাম্রাজ্যবাদী শান্তগুলোর হাতের 

পুতুল-মহাচীনকে 'বন্রি বরে দিচ্ছেন বেনিয়াদের কাছে। আ্যমোরকার 

কাছ ধেকে মোটা অঞ্কের ঝণ পেয়ে সেই টাকায় সারা চীন তম্ন তন্ন 

করে অনুসন্ধান করছেন 'প্রবীদের__ 

লালচোখ। হাঁ শুনে রাখো ছোকরা । মাটির নীচে ঢুকে গেলেও তাদের 

আম খচয়ে খচয়ে বার করবো । 

তরুণ । এমন জান্তব উল্লাস 'বিম্তু বোশাদন থাকবে না। 

লালচোখ। থাকবে, থাকবে । চীনের বুকে বিদ্রোহকে আম অঙ্কুরেই 
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বিনষ্ট করুবো। তোমাদের সান-ইয়াংসেন মহান বিপ্লবশী নেতা-স্দেশ 
ছেড়ে পাঁলয়েছে। হিঃ, হঃ, হঃ ! 

তরুণ । তাই সান-ইয়াংসেনের আদর্শে উদ্ধৃদ্ধ |বপ্লবাীদের ধরে ধরে আপনারা 

নাশ্চহ, করে দিচ্ছেন । শান্তগুলোর দেয়া পাউণ্ড এবং ডলার বিষ 

নিঃস্োচে সাম্রাজ্যবাদী গলায় ঢেলে দিচ্ছেন সুরা হিসেবে । 

লালচোখ। চুপ করো ॥ যা প্রশ্ন করছি তার উত্তর দাও। চাঁনের জনগণ 

তোমাদের মত রাষ্ট্রুদ্রাহীদের কাছ থেকে বোৌশ কিছ জানতে চর না। 

বেশি বোঝাবার চেষ্টাকোর না॥। বলো সোদন শহধহ বাহাত্তের জন 

বদ্রোহীর মৃত্যু হয়োছল-_বাকীরা সব কোথায় গেল? 
তরুণ। জাননা । জানলেও বলবো না। 

লালচোখ। বলবে বলবে । গায়ে উত্তপ্ত লোৌহশলাকার ছ্যাঁকায় যখন 

কচ মাংস পড়তে থাকবে তখন উত্তর দিতে বাধ্য হবে । 

তরুণ । অসম্ভব। একট কথাও আপাঁন আমার কাছ থেকে আদায় করতে 

পারবেন না। 

লালচোখ ॥। কোয়াঙতাঙ-, হুনান, হপেই, সিছুয়ানে সাধারণ মানুষকে 

ক্ষোপয়ে তোলার ব্যাপারে তোমার ভূমিকা ছিল ? 

তরুণ। ছিল। আরো ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষ, শ্রামক কৃষকের মধ্যে 

ছাঁড়য়ে পড়তে পারলে, আজ সেই বিপ্লবকে সেই মহান আত্মদানকে 

ব্যথ* করে দেওয়ার মত ক্ষমতা উয়ানশশহাকাই বা তার পোষা 

হায়েনাদের থাকতো না। 

লালচোখ ॥। সিছুয়ানে রেল ধর্মঘটের পান্ডা ছিলে তুম? 

তরুণ। হ*, খবর তাহলে পেয়েই গেছেন ॥ 'ছিলাম। 

লালচোখ ॥ ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শ্রামকদের মধ্যে অনেককে প্াঁলস 

খ'হজছে তা তুমি জানো? 

গণ-আন্দোলনের--৬ 
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তরুণ। এবং অনেককে নাঁব্চারে হত্যা করা হয়েছে--সে খবরটাও 

বলুন । 

লালচোখ। সে প্রশ্ন তোমাকে করা হয়নি । তোমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে 

বাকা ধর্মঘটী শ্রীমকরা কোথায় লকয়ে রয়েছে । 

তরুণ। বলে দই আর পালস শ্রামকদের ব্যারাকের নম্বর খহজে খনজে 

এক একটা করে বুলেট খেতে দিয়ে আসুক অতটা বোকা আমি 

নই । 
লালচোখ । তুঁম খুবই ধূর্তকছুতেই মুখ খুলবেনা আঁ? 
তরুণ । আপনারা এ ব্যাপারে আমাদের 'শিক্ষক। 

লালচোখ । কি বললে? 

তরুণ ।॥ বলাছ কি চোর যাঁদ সাধুর মুখোশ পরে থাকে এবং গৃহচ্ছের চোর 

ধরার খেলায় নির্দোষকে ধারয়ে দিয়ে পুরস্কার জিতে নেয় তাহলে 

আসল নকল চার করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে জনগণের পক্ষে । 

তবে এর বিচার একাঁদন হবেই । সোদন চীনের কোটি কোটি সাধারণ 

মানুষ আপনাদের ভণ্ডামীর মুখোশটাকে টেনে ছিড়ে ফেলবে। 

কোটি কোটি এাঁগয়ে চলা মানুষের পায়ের তলায় পিষে যাবেন 

আপনারা-_ 

লালচোখ।॥ [রাগে কাঁপতে কাঁপতে কাছে এগয়ে যায় এবং দুটো ঘুষ 
মারে চোয়ালে ] আমি একজন প্রথম শ্রেণীর মা্টযোদ্ধা, বুঝলে চাঁদ । 

আমার সামনে যে শালা তড়পেছে তাকে আমি প্রথমে দুটো ঘাঁষ 

ঝেড়ে বুঁঝয়ে দিই 'জাঁনষটা আমি কেমন, বুঝলে ছোকরা । এবার 

ভালোমানুষের মত আমার কথার জবাব দাও । 

তরুণ। আঁম_খুব দ্ীখত--মিঃং লালচোখ [ ব্যঙ্গীমাশ্রত কটাক্ষ । 

[মিঃ লালচোখ এটাকে স্বীকারোন্ত বলে ধরে নেয় ] 



কবরখানায় ফুল ৮৩ 

লালচোখ। ক বললে ঃ তার মানে, তুম তোমার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত! 

সাঁত্য! ওষুধে তাহলে কাজ হয়েছে? লাপকার, তাড়াতাড়ি কলম 
চালাও । লেখো, লেখো-বিদ্রোহীর অশ্রুতপূর্ব স্বীকারোত্ত-_ 

তরূণ। থামুন, আপনার উল্লাসত হওয়ার কোন কারণ নেই। আম 

দুঃখিত আপনার জন্য । আপনাদের মত অমানষদের জন্য--যাদের 

শৈষ আশ্রয় মানুষের পায়ের তলায় । 

লালচোখ । 'কি বললে বেজন্মার বাচ্চা । [আবার দুটো ঘুষ চালায়। 

তরুণের মাথাটা বা দিকে হেলে পড়ে । সে হাঁফায় ] এবার বলবে ? 

তরুণ । হ্যাঁ, বল-তে তো হবেই। 

লালচোখ । তুঁম শিহ্কাইকে সম্রাট বলে মানতে চাও না? 

তরুণ । না। 

লালচোখ। চীনের জনগণের বিরুদ্ধে তুমি জঘন্য ষড়ঘন্তে লিপ্ত । 

তরুণ । মহাচীনের সম্পদ, মহাচীনের প্রাণরসকে যারা নিঙওরে নিচ্ছে সেই 

সমন্ত সম্রাজ্যবাদী শান্তগুলোর দালাল 'শহ্কাইয়ের 'বরুদ্ধে আমার 

জেহাদ । মহাগীনের জনগণ আমার শত্রু নয় আমি তাদের শব্রু নই 

আম তাদেরই একজন-_ 

লালচোখ। ওসব ছেলেভুলানো ছড়ায় চীনের জনগণ বিশ্বাস করবে না। 

তারা সম্রাটের অনুগত প্রজা । তারাই তোমার 'বরূদ্ধে রাম্ট্রদ্রোহের 

আভযোগ এনেছে । 

তরূণ। রাছ্ট্রঃ চীন আজ একটা বেওয়ারশ দেশ। যে যেখানে পারে 

খাবলাচ্ছে। ইংলপ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান, আমোরকা--এই পি 

দসয মিলে মহাচীনকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়ে, মহাচীনের 
জনগণকে ক্লীতদাস বানাচ্ছে আর সেই ব্লীতদাস গনধন করে তাদের 

দালাল শিহকাই এই পাঁচ দস্যর জন্য ভেট সাজাচ্ছে। হায় 
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চীনের জনদ্গণ- তোমরা আজ লঠেরাদের ক্রীতদাসে পারণত হয়েছো ॥ 

তোম্রা ওঠো, জাগো একযোগে রুখে দাঁড়াও এই লব দেশগ্রোহীদের 

[বিরুদ্ধে 

[ ল'লচোখের আর একাঁটি ঘুষ এসে পড়ে । তর:ণ ধৃ'কতে থাকে 1] 
লালচোখ। তোমার শেষ ইচ্ছে ক প্রকাশ করো । 

তরুণ । আমার কাকা 1সয়ার সাথে আম একবার কথা বলতে চাই ॥ 

লালচোখ। আঞ্ক-ল- 'সিয়া-- 

[ আথ্কজং পিয়া এসে দাঁড়ায়। মুখে ধূর্তের হাসি। চোখে 

লোভ ] | 
সয়া । স্যর, আমায় তলব করেছেন ? 

লালচেখ। আপনার ভাইপোর সাথে শেষ কথা বলে নন: । 

সিয়া। বাবা, তোমার কি ছু বলার আছে? তে'মার বাবার কাছে 

পাঠাবার কোন খবরটবর ? 

তরুণ। এবটু কাছে জাসুন কাকা । আপনাকে একটু স্পর্শ কার। 

[সয়া । ত্যাই দ্যাখো । [জেলরকে ]স্যর, কাছে যাবো-কামড়ে টামড়ে 

দেবে না তো? 
লালচোখ । আরে যান, না। অত ভয় ধিসের? আমরা তো রয়েছি । 

[সিয়া। আপনারা অভয় 'দচ্ছেন তাহলে? [ একটু এ্গয়ে ] দেখবেন স্যর, 

আপনার সৈনিকদের বন্দুক রেড রাখতে বলবেন স্যর । যাঁদ বছ--- 

লালচোখ। আরে যান- না। 'বিরস্ত করে মারলো । 

[ সয়া কাছে যায় ] 

[সয়া । তোমার বোধহয় খুব কম্ট হচ্ছে? এরা খুব মারে, না? আর 

টিঃ লালচোখ ভো খুব নামকরা মঃঢঘ্টযোদ্ধা, কাঁক্জর জোর সাংঘাতিক। 

একটু যাঁদ সমঝে চলতে, তাহলে আজকে আর আমাকে-_এই 
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তোমায় ধাঁরয়ে দিয়ে হাত পেতে পহরস্কার নেওয়ার কলঃকট। 'গায়ে 

মাথতে হোতনা । 

তরুণ। আপাঁন আমার কাকা ? 

পসিয়া। বংশের ধারায় একই রন্ত। তোমার বাবার আপন ছোটভাই ॥ 

তরুণ । আপ্পান আমায় ধারয়ে গদয়েছেন ? 

[সয়া। এহেঃ 1 দ্যাখ 'দাঁক, কি উত্তর দিই। এরাতো তোমার খবর 

না দিলে আমায় জ্যান্ত প'তে ফেলতো-মামার চ্থাবর অস্থাবর 

সম্পান্ত ক্রোক করতো, জেলের থান টানাতো তাই-_ 

তরুণ । নিজেকে বাঁচাতে আপাঁন খবরটা দিয়ে 'দিলেন ! 

[সয়া । হা, একরকম বিপদে পড়ে 

তরুণ। পুরস্কারের অগুকটা কত 

সয়া । তা প্রায়-_ 

তরুণ ॥ বিশ তাল (7861) রূপো। 

সয়া । হে” হে", হে । 

তরুণ । টাকাটা নিয়ে ক করবেন £ 

[সয়া । এখনো 

তরুণ। ঠিক করে উঠতে পারেন্নি। এক কাজ কর্ূন। টাকাটা নয়ে 
একটা 'বি*বাসঘাতকদের স্কুল খুলুন । তাতে পাঁথক্ং হবেন আপান 

আর দেশের জণগনকে বলবেন বিপ্লবী দমনে এগয়ে আসতে । ভাঁবষ্যতে 

বিপ্লবের বন্যা আসবে । সুতরাং আপনার আরো পহরস্কার জবে। 

আমোরকা দিয়েছে ২৫ হাজার পাউণ্ড--ব্যবসা আপনার ভালোই 

চল-বে । 
সিয়া। [ভয়ে ভয়ে] তোমার বাবাকে িছ বলার আছে বাবা? তার 

তো তুম ছাড়া আর কেউ নেই। 
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তরুণ। হ্যা আছে। তাছাড়া আপনারা তো রয়েছেন। আমার বোধহয় 

শেষ মুহত' এসে গেছে। একটু কাছে আসন কাকা। ভয় নেই 

আপনার । আমার হাত দটোতো শেকলে বাঁধা। 

সয়া । [ একেবারে কাছে এসে আঁনচ্ছাসত্বও ] ক বলবে বলো ? 

তরুণ । | আঙ্কল সয়া কাছে আসতেই একদলা থুথ ছণুড়ে দেয় তরৃণ 

তার মুখের উপর ] বলবেন_ আমি আপনাকে ঘণা করোছ-__ 

[সয়া । | [চিৎকার করে ] স্যর! বাঁচান, বাঁচান__ 

[ বাগ ভাবে জেলর লালচোখ আসে ] 

লালচোখ । 'কিহোল? চ্যাঁচাচ্ছেন কেন ? 

[সয়া । আমার মুখে থুথু দিয়েছে স্যর । খবরটা বাইরে চাউর হলে 

আমার আত্মদদ্মান আর থাকব্নো । 

লালচোখ । গার্ডস,, বন্দুক তৈরী রাখো । 

তরুণ । দাঁড়ান. গুল করার আগে আমার একটা আবেদন আছে। 

1মঃ লালচোখ, আপানি এর আগে অনেক বিদ্রোহীর রন্তপান করেছেন 
কিন্তু বোন সগয়াক আপনর উন্নত মা্তকে এই চিন্তাটা আসৌন 

যে এরা সবাই মহাচনের মানুষকে দাসত্ব থেকে? শোয়ণ থেকে, 

অত্যাচার থেকে মুক্ত বরার জন্য ংগ্রাম করেছিল? আপনার হাতে 

বন্দুক তুলে দিয়ে ওই তস্কর শিহকাই আদেশ দিচ্ছে বিদ্রোহীদের 

সাবাড় করে দাও--কতটুকু তার ক্ষমতা? আপনারাই তার ক্ষমতার 
উতস। আপনাদের ক্ষমতায় বায়ান হয়ে শিহকাই আজ দেশকে 

আমোঁরকার কাছে 'বিকী করে দিচ্ছে আর মহাচীনের কোটী কোট? 

সাধারণ মানুষ, শ্রমক, কৃষক, অভুন্ত থেকে জ্গাগয়ে যাচ্ছে সম্রাটের 
থামখেয়ালীপনার রসদ । 

লাভচোখ । থামো, আম অনেক ধৈধের পরীক্ষা 'দিয়েছি। এবার চুপ 
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করো। আসল কথাটা বলো, বলো। কিতোমার আবেদন, প্রাণ 

[ভিক্ষা ? 
তরুণ। [ভিক্ষুকের কাছে 'ভিক্ষে চাওয়ার মত মূঢ়তা আমার নেই। 

আম শুধু আপনার বিবেকের কাছে একটা আবেদন রাখাঁছ__ এই 

হিংস্র জানোয়ারটার পায়ের তলায় পড়ে না থেকে বন্দূকটা আপনারা 

ঘুরয়ে ধরতে পারেন না এঁ জানোয়ারটার দিকে? শত শত বাঁর 

প্রবীর বুকের রন্ত ঝরছে আজ চীনের মাঁটতে--একবার ঘুরে দাঁড়য়ে 

বন্ধ করতে পারেন না এই রক্তম্রোতঃ বিদ্রোহের আঘাতে আঘাতে 

চূর্ণ বরে দিতে পারেন না এই শাসনের ভিত? 

[ উপস্থিত জনতার একাংশের মধ্যে গণ্ডগোল শুরু হয়ে যায়। 

মিঃ লালচোখ বেগীতক দেখে জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ রাখেন 2 ] 

লালচোখ ॥ উরপাক্ছিত চীনবাসণ জনগণ । আপনারা বাঁদ্ধমান এবং বিচক্ষণ । 

আপনারা এই ডাকাতের কথায় িদ্দুমান্র বচালত হবেন: না। এই 

যুবক একজন কুখ্যাত আসামী, দেশের শু, জাতির শত্রু ॥। চাঁনের 

সাধারণ মানুষকে ক্ষৌপয়ে তোলা, রাজদ্রোহতা এবং দেশের মধ্যে 

ধবংসাত্বক কাজে লিপ্ত থাকার দর:ণ সম্রাট উয়ান-শিহকাইয়ের আদেশে 

এই দেশদ্রোহীর মত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে 

[ জনতার মধ্যে আবার কোলাহল ] 

তরুণ । উপাঁস্থত চীনবাসী জনগণ । আঁম-_ আপনাদের শত্রু; নই । আমি 

আপনাদেরই একজন । আপনারা জানেন চীনের হাজার হাজার বছরের 

রাজতন্ত্রের অবসান হয়েছে । হাজার হাজার বছরের শোষণ, বঞ্চনার, 

[নপীড়নের অন্ধকার কেটে গিয়ে ম্বীন্তর সূর্যোদয়ের জন্য আপনারা 

উদ্মৃখ হয়ে রয়েছেন । কিন্তু আপনারা বোধহয় জানেন না যে রাজতল্যোরই 

অবসান হয়ান। আপনাদের ওপর প্রভুত্ব করতে নতুন রাজারা এসেছেন। 
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আমরা তাদের অত্যাচারের বিরদ্ধে, শোষণের বিরূদ্ধে লড়াই করেছিলাম 

তাই এই রাক্ষসগলো আমাদের রন্তুপান করতে উদ্যত হয়েছে । কিন্তু 
আমাদের দেহের রন্ত শুধুমান্ত আমাদের নয়_-আপনাদের সকলের দেহের 

রন্তু ॥ এই রন্তপাত আপনারা বাথ হতে দেবেন না 

লালচোখ। ফায়ার 

[ একসাথে গর্জে ওঠে দুটো বন্দুক । তরুণের কণ্ঠস্বর ভব্ধ 

হয় চিরদিনের মত । সয়া একটু চোখটা নীচের দিকে নামায়। 

[মিঃ লালচোখ এবার নিহত 'বিপ্লবীর নিস্পন্দ দেহটার কাছে চলে 

যায়। মৃতদেহটাতে পায়ের জ্তোয় ঠোলকর মারেন % আযাঞ্কলং 

সয়া আস্তে আস্তে মিঃ লালাচোখকে বলে £ ] 

[সয়া। স্যর, আমার পুরস্কারটা ? 

লালচোখ। অঃ! এই নিন । [টাকাদেয়] 

সয়া । [গুনে দেখে । তার ভুরু কু'চকে ওঠে ] স্যর মান্র পনেরো তাল 

হয়েছে । 

লালচোথ । বাকাঁটা আমার পাওনা । কথা বাড়াবেন না। যানু। 

[ 'সিয়া অসন্তুষ্ট হয়ে ব্যাজার মুখে চলে যায় । তার অপসয্নমান 

শরীরের 'দিকে তাঁকয়ে বলে-_] 

শালা বিশ্বাসঘাতক । টাকার লোভে নিজের ভাইপোকে ধাঁরয়ে দিয়ে, 

হাত পেতে পুরস্কার নেয়! গার্ডস, এর পোশাক আর 'জীনষপণগুলো 

আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও। 'জানষপন্র বলতে তো কিচ্ছু নেই। 

পারশ্রমটাই বৃথা গেল। অনেকগুলো ছোকরার গায়ে তবু কিছ? 

দামী জামাকাপড় পাওয়া যেতো । এ শালার তাও নেই । নোংরা 

ঘে'টে কিস্য লাভ হোল না। 

[ লালচোখ এবং সেপ্্রীরা নিক্ান্ত হয় মৃতর্দেহটা নিয়ে । এবার 
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চৌরান্তার মোড়ে ভীতাঁবহবল চোখে দাঁড়য়ে থাকা বড়ো 

সয়ানের কাছে চলে আসে মণ্। দর্শকরা এখন সংশ্লানকে 

দ্যাথে। সয়ান সদ্মোহাতের মত হাঁটে ] 
সুয়ান। আহা-হা ! কণ উজ্জল মুখটা! কেমন হাসতে হাসতে জীবন 

দিয়ে দিল! বন্দঃকের নিশানার সামনে দাঁড়য়ে কি করে লোকে এত 

হাসতে পারে, ব্াঝনা বাপ । ছেলেটা নিজেকে বলে বিপ্লবী আর 

দেশের সরকার ঘোষণা করে এরা এক একটা ডাকাত--এক একটা 

আসামী । মাথায় ঢোকে না। যাকগ্রে যাকগে যাক, এসব সরকারের 

কাজ সরকার করবে । আমরা গরীব সরীব লোক । আমাদের মাথা 

বোধহয় না ঘামালেও চলবে । কিন্তু ছেলেটার--সোঁক প্রাণখোলা 

কথাবাতণী। আহা-হা ! বেচারার মুখটা এখনো চোখের সামনে ভাসছে । 

অতবড়ো ষণ্ডামাক্কা জেলর সাহেবকে চুপাঁসয়ে একেবারে আমসাঁ করে 
দিলে! 

[ একটু এঁগয়ে আসে ] 

ভোর হয়ে আসছে । পাখপাখালী মানুষজন জেগে উঠছে। কিচ্জু 
এ ছেলেটা-_আর কোনাঁদন ঘুম থেকে জেগে উঠবে না! [একটা 

দীর্ঘশবাস ] কোথায় রে বাবা, দৌকানের ঝাঁপটা খুলেছে? [সামনে 
তাকায় ]হাঁ, এ তো খুলেছে । যাই বাবা একটু পা চাঁলয়ে মিঃ কাঙ- 
বলোছলেন একেবারে অব্যর্থ ওষুধ । 

[ বন্ধ দাঁড়য়ে পড়ে। হঠাৎ 'বিশালকায় শরীর মঃ কাও এসে 

আচমকা বৃদ্ধের সামনে দাঁড়ায় । তার পরণে কালো পোশাক। 

চোখদুটোকে দেখে সংয়ানের মনে হয় খাপ-খোলা তলোয়ার 

লোকটা তার দীর্ঘহাত বাঁড়য়ে দেয় সংক্ানের দিকে ] 

মি: কাঙ। এই বুড়ো, শিগ-গীর পাঁত্ত ছাড় । তোমার 'জানষটা তোমায় 



৯০ গণ-আন্দোলনের নাটক 

দিয়ে দিই। তোমাকে 'দাচ্ছ দেখলে লোকে আমায় খেয়ে ফেলবে । 

তোমার ভাগ্য খুব ভালো । একেবারে ঠিক সময়ে এসে চিক 

[জানষটা পেয়ে গেলে । নাও, নাও। তাড়াতাঁড় কর। একেবারে 

গরম গরম নিয়ে বাড়ী যাও । 

[ বুড়ো সুয়ান পকেট হাতড়ায় কাঁপা কাঁপা হাতে ] 
সংয়ান। ঠিকই রেখেছি সার । একটু ধৈর্য ধরুন দয়া করে। আঁম 

[দয়ে 'দাঁচ্ছ। 

[ হাতড়ে হাতড়ে বার করে ডলারের বাশ্ডিলটা তারপর হাতের 

চেটোতে আনতেই ছে মেরে তুলে নেয় মিঃ কাঙ: ] 

[মিঃ কাঙ। ঠিক আছে তো ? 
সুয়ান। হ্যাস্যর, ঠিক আছে । এক পয়সাও কম নেই। 

কাঙ। আম এসব ব্যাপারে নান্তুর ওজন কাঁর। কানাকাঁড় কম দলে 

আম অন্যকে দিয়ে দোব । [ টাকাটা রাখে ] 

সুয়ান। আপ.ন আমার জন্য দয়া করে 

কাঙ। হাঁ, মনে রাখবে । আমি না ব্যবস্থা করলে কোন শালাই তোমাকে 

এসব 'জান্ষ দত না। 

[ এক হাতে ধরে রাখা রন্ডে চোবানো রুটির রোল বার করে ] 

নাও ধরো । 

সুয়ান। [ ভ্ম্ভিত হয়ে যায়। কাঁপতে থাকে । যেন টলে পড়ে যাবে ] 

কাঙ। যা বাবা! ভয় পাচ্ছো নাক? আরে ভয়েরকি আছে? আম 
যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ কোন শালাকে ভয় নেই তোমার । নাও, ধরো । 

সূয়ান। রন্তু! 

কাঙ। হা, রন্ত। তা অত দ্বিধার কি আছে? টাটকা রন্তে চোবানো 
রুটির রোল। খুব তেজী রন্তু । একটু আগে এক ব্যাটা বিদ্রোহ? 
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টগবগে ছোকরাকে সাবাড় করা হয়েছে । একেবারে বুকের ঠিক মাঝ" 

খানটায়, যেখানে গরীলটা লেগোঁছল, সেখান থেকে ফিনকী দিয়ে রত 

গাঁড়য়ে পড়াছল--তাতেই রুটিটা চোবানো। আঁমই প্রথম, বদবলে । 

আর কেউ পারোন এভাবে আনতে । তাজা রন্তু মানে তাজা জীবন। 

তোমার এ ছেলের ফক্ষারোগ একেবারেই সেরে যাবে । শুকনো পদ 

পাতা এনে তার সাথ 'মাঁশয়ে একটা গরম তাওয়ায় ভেজে নেবে। 

তারপর ছেলেকে খাইয়ে দেবে । নাও ধরোন5 

সুয়ান। [প্রায় টলে পড়ে। হাত বাড়ায় না] আমার স্যর, মাথাটা 

বড্ড ঘুরছে_ক রকম গা বাম বাম করছে। 

কাঙ। হু! বোকা বুড়ো। রক্ত দেখে ভিরধ্ম খেলে চলবে কেন? দৌঁথ 

তোমার লশ্ঠনটা। [লশ্ঠনটা নিয়ে তার চারপাশে জড়ানো কাগজটাকে 

নিয়ে রুটর রোলটাকে জড়ায় এবং বৃদ্ধের হাতে গুজে "দিয়ে চলে 

যায় ] 
কাঙ। যাও, গরম থাকতে থাক-তে বাড়ী 'নয়ে যাও। 

[ কাঙ-এর চলে যাওয়ার দিকে তাকায় বুড়ো । তার হাতে ধরা 

রয়েছে স্ই কাঙ্খিত বস্তু । সে হাসবে না কাঁদবে ঠিক বুঝতে 

পারছে না। 'বাঁচন্র আঁভব্যান্ত দেখা যায় তার মুখের ওপর । 

যেন হঠাং ভোল্টের 'বিজলীর শক খেয়েছে সে। সে কাঁপা কাঁপা 

হাতে বস্তুটাকে ধরে বিড় বিড় করতে করতে এগোয় ] 

সূয়ান। তাজা রন্ত'"'-মানে তাজা জীবন। একজন টগবগে ষুবককে 

খহন করে, তার বুক থেকে নঙংড়ে নেওয়া রন্তকে আমি 'নয়ে চলোঁছ 

আমার যক্ষারগী ছেলের বুকের ক্ষতস্থানে ঢেলে দোব। একটা ফুল 

ঝরেছে-....আর একটা কুশড় ফুটবে"**"কী বিচিত্র সব ব্যাপার, কী 

[বাচত কাণ্ড কারখানা । [ হঠাং পাগলের মত হেসে ওঠে ] হাঃ হাঃ, 
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হাঃ! আমার হাতে ধরা রয়েছে একটা নতুন জীবন আমার ছেলের 

জন্য-"-"..আর এ ছেলেটা? ছেলেটার মুখ আম স্পঙ্ট দেখতে পাচ্ছ 
**-*৭ ছেলেটা বলছে “দেশের কোট কোটি মানুষ তোমাদের ভণ্ডামণর 

মৃখোশ্টাকে টেনে ছিড়ে ফেলবে । হিসেব একাদন হবেই। হায় 

চীনের জনগণ, তোমরা আজ লংঠেরাদের ক্লীতদাসে পাঁরণত হয়েছো |” 

-****আমি কিছ বুঝতে পারছ না--এ রন্ত ক সাঁত্ই আমার 

শরীরের" "এ রন্ত কি চীনের মান,ষের? আম কিছ বুঝতে 

পারাছ না-.....আ'ম-.[টলতে টলতে চলে যায় ] 

[বুড়ো সংয়ানের চায়ের দোকানে এবার নাটকের ঘটনা চলে আসে । 

বুড়ো সুয়ানকে ভারাক্রান্ত মনে তার আসনে এসে বসতে দেখা যাবে। 

সে একবার নাকটা তুলে ফিসের একটা উৎকট গন্ধ শোঁকে। তার 

ভুরুটা কুঁচকে যায় । িছহ ভাবে। তারপর হাত লাগায় কাজে। 

মাইমেও করা যেতে পারে চা তৈরীর কাজটা । ভেতর থেকে একটা 

কান্না শোনা যায়-নাকে কামনা ও বায়না 8 “আমাকে খেতে দাও । 

আঁ আঁ আঁ_আমার ক্ষিদে পেয়েছে, আ আঁ আঁ। না আম ওটা 

থাবো না। কালো কালো 'িচ্ছার ক একটা আমায় খাওয়াবে, হে" 

ভীষণ গন্ধ যে 1)? ] 
সুয়ান | [কাম্নাটা শোনে আর বিড়বিড় করে ] “শত শত বিপ্লবীর বৃকের 

রন্ত ঝরছে আঙ্গ চীনের মা'টিতে'''ছেলেটা কি যেন বললো । 

[ কু'জোবুড়ো আসে । ইতিমধ্যে সারা দোকানে একটা গন্ধ ছাঁড়য়ে 
গেছে। কুজোবুড়ো দোকানে ঢুকেই নাক উচু করে গন্ধ 

শোকে । স্বভাবাঁসদ্ধ হাঁস তার খটখটে মুখের ওপর খেলে 

যায়। কৌতুহল হয়ে সে জিন্দেস করে ] 

কু'জোবুড়ো । বেশ ভুরভুরে গপ্ধ! কি খাচ্ছে হে সংয্লান বুড়ো? 
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[বসে পড়ে একটা চেয়ারে । ওপাশ থেকে কোন উত্তর নেই] কি 

হে সুয্ান তু ক কালা হয়ে গেলে ? 

[ তব: উত্তর নেই ] 

[ক হে সয়ান তুমি ক জেগে জেগে ঘৃমোচ্ছ নাক, আঁ 2 

বুড়ো সুয়ান। [ হঠাং ষেন চমকে ওঠে ] উ*, না, না। 

কু'জোবুড়ো । মনে হচ্ছে ঘাময়ে ঘীময়ে অনেক দূর হেটে এলে. 

তোমার চোখের নিচে কালো কালো দাগ পড়েছে। কী ব্যাপার 

হে? কিছু একটা ঘ্বটেছে মনে হচ্ছে? কোন দঘটনা? 

সুয়ান। "না,না। ওসবকছু না। 

কু'জোবৃড়ো। তবে? তোমাকে দেখেতো আমি চম-কে ভীঠাছ। কোন 

দনতো তোমার এমন চেহারা হয়ীন। ঘুময়ে ঘ্াময়ে কী সব 

িড়াবড় করে বকছো। ভালো কথা, সংয়ান--এক কাপ ভাল করে 

চা লাগাও 'দান। [আবার গন্ধ পায় নাকে ] সের গন্ধ 'নাকে 

আসে? পায়েস বানাচ্ছে নাক তোমার বউ? বেশ মধুর সুবাস 
--আনকর্দন ওসব খাইীন বুঝলে । সেই কবে চ্যাংয়ের বাড়ীতে 

খেয়েছিলাম, আজো মুখে নেগে রয়েছে। আহা! যেমন তার গন্ধ 

তেমন তার স্বাদ। দাও হে চা দাও। 

[ সুয্ান চা এনে দিল। চায়ে চুমুক দিয়ে ] 

কু'জোবুড়ো । বুঝলে সুয়ান, আজকাল আর তেমন ভালো খেতে টেতে 

পাওয়া যায় না॥ 'দিনকাল সব পাল্টে যাচ্ছে। 

সয্লান। হ1 তা ঠিক। [একটু শৃকনো হাসি হেসে নিরুত্তাপ গলায় 

বলে] 

কু'জোবুড়ো। নাঃ! কোথাও 'কছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে! তোমার 

হাসিটা কেমন ফ্যাকাশে লাগছে। 
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সুয়ান ॥ কিছ না। 

কু'জোবুড়ো । না, কিছ: না কিছু একটা হবেই । ছেলের জন্য মন খারাপ ? 

সূয়ান। গকসের জন্য মনটা যে এত খারাপ তা বুঝতে পারাছনা । 

আজ কল্তু তাড়াতাঁড় উঠতে হবে । সারাঁদন টোবল আগলে বসে 

থাকলে চলবে না। 

কু'জোব্ড়ো । কেন? পয়সা দিই, তোমার দোকানে বাঁপ। মাঙ্না 
নাক আঃ এক কাপের জায়গায় পাঁচ পাঁচ কাপ খাবো, তবু 
উঠে যাবো না। [হঠাৎ চারাদক কাঁপয়ে মিঃ কাঙ ঢোকেন বাজখাই 

গলায় আওয়াজ তোলেন ] 

কাঙ। এই, বুড়ো সূয়ান। তোমার ছেলে ওষুধটা খেয়েছে ? 

সুয়ান। [ব্যস্ত হয়ে পড়ে ] আজ্ঞে হাঁ। 

কাঙ। কোন উন্নাতর লক্ষণ? আরে উন্নাত হবেই । তোমার ভাগ্য 

খুউব ভালো সংয়ান। কেমন ভাগ্য। যাঁদ আম ব্যাপারটা না 

শুনতাম এত তাড়াতাঁড়। শুনেছি বলেই তো তোমার ভাগ্যে জীনষটা 

জুটে গেল। 

সুয়ান॥। একটু চা হোক স্যর-- 

কাঙ়। চা, তা ভালো চা কি আছে তোমাদের? আমার তো আবার 

গ্রীণ লিফ ছাড়া গলায় চলে না । দাও, ভালো করে চা লাগাও । 

কুজোবুড়ো । [ ঘষ্টে ঘষুটে চলে আসে কাঙ-এর কাছে | আছে স্যর। 

একেবারে এক নম্বর চা। ওসব ভদ্দরলোকেদের জন্য রেখে দেয় 

আলাদা করে। আর আমাদের কপালে চামড়ার গঁড়ো। আপাঁন 

মান্যগাণ্য লোক স্যর। পায়ের ধুলো 'দিয়েছেন। আপনার সুবাদে 

আমাদেরও এক কাপ গ্রীণ িফ হয়ে যাক । এই সংয়ান, আমাকেও 

এক কাপ 'দও। 
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সুয়ান। [একবার ঠাণ্ডা চোখে কু'জোবহড়োর দিকে । তারপর কাওকে 

বলে ] স্যর 

কাঙ। কি বলছো? আরে ভাবতে হবে না। এ একেবারে সাক্ষাৎ 

ধন্বন্তরীর ওষুধ । তুম ঠিক গ্বরম গরম এনে গরম থাকতে খাইয়েছো 

তো? 

সয়ান। হ্যাঁস্যর। আপনার জন্যই এটা সম্ভব হোল। 

[ একজন যুবক এসে বসে দোকানে ] 

কাঙ। হতেই হবে। আরে বাবা, এতো আর যা-তা লোকের দেওয়া 

নয়। এ হোল আমার দেওয়া । মানুষের রক্তে রুটী 'ভাঁজয়ে এনে 

দিয়েছি । একেবারে সাক্ষাৎ রোগের যম। রোগের বাপশুদ্ধ ছেড়ে 

পালাবে এবার । 

[ কু'জো এবার কাঙ-এর কাছে ঘন হয়ে আসে ] 
কু'জোবুড়ো ॥ মিঃ কাঙ়। আম শুনলাম যে ছোকরাটাকে কাল শেষরাতে 

খতম করা হয়েছে সে ছোকরা নাকি সয়া পাঁরবারের। তা ব্যাটার 

নাম কি? কি জন্যই বা তাকে খতম করা হোল? 

কাঙ॥ আর বলবেন না। কে, জানতে চাইছেন? ওই যে সিয়া পারিবারের 

সেই বুড়োটার এ বদখং ছেলেটা । বদমাশ, একেবারে শয়তান । 

[ যুবক খনুব কৌতুহলা হয়ে কাছে চলে আসে 

যুবক । ক করেছিল সে? 

কা: । কি করোন বলো? দরু্কত্তটার বাঁচার ইচ্ছে ছিল না। ব্যাটা 
সাঁত্যই বাঁচতে চায়ান। আর ব্যাটা একেবারে গ্ররীবের গরীব তস্য 

গরীব । হতচ্ছাড়াটা মরলো 'কম্তু আমার কপালে এবার একটা 

কানাকাঁড়ও জ.টলো না। 

যুবক। কেন? 



৯৬ গণ-আন্দোলনের নাটক 

কা ॥ যা কিছু কাপড়চোপড় ছোঁড়াটার গায়ে ছিল সব মিঃ লালচোখ 
গনয়ে গেলেন । 

যুবক । খ.বই দুঃখের ব্যাপার । 

কাঙ॥। আমাদের বুড়ো সম্মান ছিল সবচাইতে ভাগ্যবান । 

কু'জো । কিরকম ? 

কাঙু। আরে ছেলেটার টাটকা রন্তু আম এনে দিয়োছি ওকে ওর ছেলের 
যক্ষারোগ সারিয়ে তোলার জন্য। 

যুবক । ভগ্যবানই বটে। আপনার কি ধারণা মরা মানুষের রন্তু খাওয়ালে 

জ্যান্ত মানুষের যক্ষারোগ সেরে যায় ? | 

কাঙ। 'নর্ঘাৎ সারবে । আলবাং সারবে । 

যুবক । তাহলে এত মাননষ মারা যাচ্ছে কেন? 

কাও। সেটা তাদের ভাগ্যে লেখা আছে। ভাগ্যবান না হলে কিআর 
বাচা যায়। এই যেমন আওকল সয়ার ভাইপোটা মরলো নিজের দোষে 

আর আঙ্কল সয়ার পোয়াবারো ॥ কল্তু লোকটা একেবারে কৃপণেরও 

অধম । পনেরো তাল চকচকে রূপো পুরস্কার পেল ভাইপোকে ধারয়ে 

[দিয়ে কিন্তু একটা সেণ্ট:ও খরচা করলো না। 

[ ভেতর থেকে ভীষণ কাঁশর শব্দ আর কান্না শোনা যায়। 

কাঙ কান পেতেই বলে ওঠে ] 
আরে ও কিছ না। সাক্ষাৎ ধন্বস্তরীর ওষুধ পড়েছে-সব ঠিক 

হয়ে যাবে। 

যুবক ॥ ছেলেটা শুনোছি খুব তেজী ছিল ? 

কা আরে ওসব তেজটেজ লালচোখের কাছে কিছ; না। 

যুবক । শুনলাম লালচোখ নাঁক হিমাঁসম খেয়ে গেছে ছেলেটাকে বাগে 

আনতে ? 
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কু'জো। আরো শহনিচি॥। ছেলেটা নাকি আঙ্কল 'সয়ার মুখে একদলা 

থুথহ দিয়েছে! আাহ্যা হ্যা হ্যা! কী লজ্জার কথা । কী লঙ্জার কথা । 

কাঙ। এসব কথা তোমরা কোথেকে শুনেছো, আঁ?ঃ এসব গুজব, 

গুজবে কান দিওনা । ছেলেটা এক নম্বরের পাজী॥ জেলারকে পর্যন্ত 

উস্কে 'দিয়ে বলে বিদ্রোহ করতে ! আকাট মুখ্য আর কাকে বলে। 

বুবক। ঠিক বিদ্রোহ করতে বলোন-_-বলে'ছল আরো একটু বোশ। 

জঙ্গীশাসক উয্লান 'শিহংকাইয়ের দেওয়া বন্দুক তার দকেই ঘারয়ে 

ধরতে বলেছিল | 

কাও। তুম থামোতো হে ছোকরা । তখন থেকে খালি ফড়ফড় করছো । 

তুম জানো, ছোকরাটা কেমন দরঁুদে খচ্চর॥। খেয়েছেও তেমান 

লালচোখের হাতের এঁ 'বরাসী 'সিঙ্কার ঘ:ষ। তাতেও বাছ্াধনের 

রোগ সারেনি । বলে কনা “আমি দুঃাঁখত |” 

কুঁজোবুড়ো ॥ তা এরকম একটা উচ্ছৃঙ্খল ছেকরাকে মেরে আবার দুঃখিত 

কেন? 

কাও। আরে ধ্যেং! অপনে কি বলতে কি বোঝেন মশাই । ছেলেটা 

[মঃ লালচোখের হাতের মার খেয়েও এতটুকু ভগ্ন পায়নি । উল্টে 

মিঃ লালচোখের জন্য সে খুব দঃঠাখত হয়েছে । বোঝ কথা! মরণ 

পাখনা গাঁজয়েছিল। 

যুবক। লালচোখ তো খুব বড়ো একজন মৃণ্টিযোদ্ধা। তা ছাড়া 

এমন কোন হংম্রতম কাজ নেই যা ও করতে পারে না। 

[ কাঙ কটমট করে তাকায় যুবকের 'দিকে ] 

কু'জো। তার ঘ:ষিগুলোয় 'নশ্চয়ই ছেলেটার চোরাল ভেঙে গেছে £ 
কাঙ॥ হাঁ, তবু সে মিঃ লালচোখের জন্য দহ$খ প্রকাশ করে__ 

কু'জোবড়ো । উনযাদ, 'বকৃত মাণ্তগক । 

গণ-আন্দোলন--৭ 
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ঘূবক। সাঁত্যই উন্মাদ। একধরনের উন্মাদনায় পেয়োছল তাকে । যার 

নাম দেশপ্রেমযা আপনাদের মত রন্ত ব্যবসায়ীদের বুকে নেই । 

দেশপ্রোমকদের হত্যা করে দেশদ্রোহাঁরা তাদের বেহায়া ছাতিগঃলোকে 

ফোলায় ঠিক এইভাবে-_[ চলে যায় যুবক ॥ মিঃ কাঙ- ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ] 

কাঙ*। কি বললে ছোকরা । বেশ বলে গেল তো বটে! ছেলেগুলো 

সব হোল দি ! এটা নশ্চয়ই ওর সাকরেদ ॥ খবর নেওয়া দরকার । 

[মিঃ কাঙ্ ক্ষিপ্ত হয়ে ঘোরাফেরা করেন ] 
কু'জোবূড়ো ॥ এও উন্মাদ । মরবে মরবে | 

[ ভেতর থেকে সঃযলানের ছেলের কাশি আবার শোনা যায় । কাশতে 

কাশতে একবার থামে । গকছক্ষণের জন্য আর শব্দ শোনা যাবে না] 
আর এক উন্মাদ । 

কাঙ়। আরে অব্য মহৌষধ । ওর কাশি থেমে যাবে । অপেক্ষা করো । 

[ ছেলেটা আবার কাশতে শুরু করে। তারপর গকছ-ক্ষণের পরে 

একেবারে থেমে যায় ] 
হাঁ, বলোছিনা । কাশি একদম থামবেই । 

[ সংয়ান বোরয়ে আসে ঘরের ভেতর থেকে । একেবারে যেন 

পাথর ] 

সুয়ান। মিঃ কাওং, ছেলেটাকে মারা গেল কেন ? 
কু'জোবৃড়ো। এ আর এক উন্নাদ। বদ্ধ উনমাদদ। ছেলেটা রাজাকে 

রাজা বলে মানতে চায় না। মাণু রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল 

আর বলোছল চীনের বিশাল ভূখণ্ড কোটা কোটা সাধারণ মানুষের । 

রাজার রাজত্বে বাস করে এাঁক সব্বোনেশে কথা ! এতে কি তাকে 

আদর করা হবে? বোঝ কথা । যতোসব উদ্মাদের পাল্লায় পড়োছ 

আমরা । 
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কাঙ্। তুমি এ প্রশ্ন করলে কেন সংয়ান ? 

সুয়ান। জানতে ইচ্ছে করে। ছেলেটাকে আপনারা বলেছেন অপরাধী, 

ডাকাত। আমি কিন্তু দেখলাম 'দাঁব্য ভালো ছেলে । কা 'নিমর্মভাবে 

আপনারা তাকে খুন করলেন । 

কাঙঃ। সুয়ান! [গর্জে ওঠে ] 

সুয়ান। সারা চীনদেশে আজ যে রগ ঝরছে তা বোধহয় আমারই দেহের 

রন্তু । একজনের বুকের রন্তু 'নগড়ে 'নয়ে অন্যজনের জীবন দেওয়া 

যায় না স্যর। 

কাওং। তোমার যক্ষারুগী ছেলের জন্য আমি এত কন্ট করে ওষুধ 

বোগাড় করলাম আর তুমি ওই শয়তানটার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছো ! 

তোমার ছেলের জন্য এমন ধন্বস্তরীর ওষুধ আর পাবে তুম ? 

সুয়ান। আনার ছেলে'"'একটু আগে রন্তবাম করতে করতে মারা গেছে। 

ধন্বন্তরীর ওষুধ আর কাজে লাগোন। 

[1মঃ কাঙ্ চুপসে যায়। সবাই এবার বন ভাবে উঠে পড়ে 

তারপর নক্কান্ত হয় ] 
সং সং চে 

[ কবরখানা। শহরের পশ্চিমপ্রান্তের দেওয়াল ঘেষে । বাঁদকে। 

বুড়ো সুয়ান হাতে কয়েকাট থালা আর একপান্র ভাত 'নয়ে 

ঠাণ্ডা, শূন্যচচোখে ঢুকলো কবরখানায়। আলোর ব্যবস্থা থাকলে 

একটা 'ববর্ণ মরা-মরা এফেনই তোর করা যেতে পারে। কয়েকটা 

কাক ডেকে চলেছে একটানা । নভ্তব্ধতা যেন জমাট বাঁধা 

বরফের মত ঠান্ডা । ] 

সুয়ান। হাঃ! একটার পর একটা সমাধ_ঠিক যেন বড়ো লোকের 
বাড়ীর জদ্নাদনের রোল সাজানো রয়েছে একটার পর একটা । 
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মানষগুলোও মরেছে 'ঠিক বড়োলোকের বাড়ীর জন্মদিনের শখ মেটাতে ! 

[ একটু এগিয়ে ] উইলো ফুলগুলো ফোটোন এখনো-_সবেমান্র কুশড় 
বোরয়েছে। বাতাসটা কি ভারী এখানে । [ এবারে একটা কবরের পাশে 

বসে এবং পেপার মান পোড়াতে আরম্ভ করে। কাজটা করে ঠিক 

নেশাগ্রস্তের মত। কোনখদকে তাকয়ে সে যে ক ভাবছে তা সে 

নিজেও জানে না। ) এইখানে, কবরের মধ্যে ঘময়ে রয়েছে আমার 

ছেলেটা-"'রোগে ভুগে মরেছে তাইতেই বুকের মধ্যে এত কণ্ট। 

আর ও বেচারী চনমনে ছেলেটা, যাকে গাল করে মারলো 

তার বাবা-মার না কতই কম্ট! আহা! কী অসম্ভব প্রাণণান্ত 

ছিল ছেলেটার । মরতে এতটুকু ভয় পেলো না। ছেলেটা দেশকে 

খুব. ভালোবাসতো" 'বলে।ছল-__ মহাচীনের জনগণ আমার শন নয"'' 

আমি তাদেরই একজন'''তাহলে কি! [হঠাং দ্যাখে আর একজন 

বদ্ধ এগিয়ে আসছে । সুয়ান পাশে সরে যায়॥। বদ্ধ আস্তে আন্ত 

একটা কবরের পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসে। তার হাতে একটা বাঝ। 

কবরটা সংয়ানের ছেলের কবরের ঠিক উল্টো 'দিকে-বাঁ পাশে। বন্ধ 

হঠাৎ কবরের পাশ থেকে ছিটংকে পেছিয়ে আসে ] 
বন্ধ। আম জান, ওরা তোমায় ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে। সারা 

দেশজহড়ে হায়েনাগচলো খংজে বেড়াচ্ছে তোমার মতো শত শত 

বপ্লিবীকে-'এখন ওরা হিসেব করে করে খুন করছে-াকল্তু একাদন 

এই সমন্ত পাপের হিসেব হবেই-"তখন বিচার হবে" এদের অত্যাচারের 

রথের চাকা উল্টে যাবে'''৩তাদন, ততাঁদন শাশুতে ঘমো বাবা" 

চীনের মানুষ এর বদলা নেবে-"একাদন এর প্রাতশোধ নেবেই:: 

কটা জীবনের দীপকে ওরা নাভয়ে দেবে? আবার জলে উঠবে 

শত শত দীপ."'আবার":' 
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[প্রায় উন্মাদ হয়ে যায়। সুয়ান এাগয়ে এসে বৃদ্ধের পিঠে 

হাত রাখে ] 
সয়ান। চলো, বাড়ী যাই। 
বৃন্ধ॥ বাড়ী আর নেই'''আন্তানা নেই। চাঁন আজ কসাইখানা । সব 

জায়গায় ঘাতকেরা ওৎ পেতে বসে আছে'"'মানুষের কথা যে বলবে, 

অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে মাথা তুলে দাঁড়াবে । তাকে ওরা খন করবে। 

সুয়ান। তোমার ছেলের ক হয়েছিল ? 

বৃদ্ধ । ওদের ভাষার আমার ছেলে ডাকাত, আসামী । 

সমান । তার অপরাধ ক ছিল ?ঃ কোথায় ডাকাত করোছল সে ? 
বৃন্ধ। ডাকাতের হাত থেকে ক্ষমতা ছানয়ে নিয়ে সাধারণ মানদষকে সে 

দিতে চেয়োছল রাজাকে রাজা বলে মানতে চায়ান'''আধপেটা, 

আধল্যাংটা মানৃষগুলোর ম্ান্তর জন্য লড়াই করেছিল"'"দিশী আর 

ণবদেশী ডাকাতদের ডাকাত সে ধরে ফেলোছিল তাই-"'কুখ্যাত ডাকাত 

উয়ান-শহ-কাইয়ের আদেশে তাকে খঃন করা হয়েছে । 

সংয়ান। তুমি ক-_ 

বন্ধ। আম সেই হতভাগ্রার বাপ যাকে কাল রাত্তরে ওরা গাল করে 

মেরে ফেলেছে । 

সুকান। বদ্ধ সয়া (চমকায় ) 

বন্ধ । হাঁসয়া। কয়েদীর বাপ:। 

সুয়ান। আম দেখেছি তোমার ছেলেকে | 

বন্ধ। মরতে দেখেছো । 

সুয়ান। হাঁ। কন্তু মরেও সে বেচে থাকবে । তার সেই কথাগুলো 

আমি শুনেছি! আমার অন্তরের ভেতরে এখনো সে কথার প্রাতধবান 

শুনতে পাই-- 
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বম্ধ। তোমার ছেলেও-_ 

সুম্নান॥ রেগে ভুগে মরেছে । ক্ষয়রোগ । 

বছ্ধ। বাঁচবে না। কেউ বাঁচবে না। কেউ রোগে, কেউ অনাহারে, কেউ 

অত্যাচারে । যতাঁদন না মহাচীনের বুকের ওপর থেকে বিদেশী 

শকুনগুলোকে তাঁড়য়ে দেওয়া যায়। যতাঁদন না মহাচীনের বড়োলোক 

রাক্ষপগুলোকে একটার পর একটা মেরে ফেলা যায়। ওরা এক 

একটা রক্তচোষা বাদুড়*-দেশের অসংখ্য মানুষের রন্ত চুষে নিয়ে বিদেশের 

ভাড়ার ভরে 'দিচ্ছে''"চীনের শাপকেরা আজ মানুষের রক্তের ব্যবসা 

করছে__ 

সুয়ান। হ1 ঠিক। আঁমও সেই রন্তু কিনোছলাম আমার একমান্র ছেলের 

গ্রাণ রে পাওয়ার জন্য । ওরা আমাকে তাই বলেছিল 'কন্তু সব 

[মথ্যে, সব ঠকংবাজী''আঁম অপরাধ করেছ ॥ জঘন্য অপরাধ'"'আমার 

দোষ ক্ষমা করার নয়__ 

বৃদ্ধ। তোমার দোষ নয়-''এটা ওদের চক্রান্ত | 

পুয়ান। আম ধরে ফেলেছি ওদের চক্রান্ত । 

বদ্ধ । অন্ধকার আবার কাটবে [যেন ঘুমের ঘেরে ] চক্রান্তের জাল ছি'ড়ে 

ফেলবে মানুষ-- [ হঠাৎ নিজের ছেলের কবরের 'দিকে তাকিয়ে চীংকার 

করে ওঠে ] দ্যাখ, দ্যাখ সংয়ান কবরের ওপরে লাল সাদা ফুলের 

তোড়া'"'তাজা; উজ্জল ফুল । না, আমার ছেলে মরোন। সেবেচে 

আছে, বেচে আছে'"'সে মরতে পারে না। ওই ফুলের তোড়াটা 

ওখানে কোখেকে এলো? কেউ তো এখানে ফুল দিতে আসে না! 

কোথেকে এলো? [কবর ছয়ে ] হাঃ! আমার ছেলে । তোমাকে 

বাঁচয়ে রাখার জন্য মানুষ আছে । দ্যাখ দ্যাখ সংক্লান, ফুলগুলো 

কিরকম সংজ্দর দেখাচ্ছে, যেন সদ্য ফুটেছে..আমার ছেলে, তুমি 
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শাম্ততে ঘমোও বাবা'''তোমার দঃঃখটা যে কত বড়ো, তোমার 

জীবনটা যে কত িশাল''তুমি বেচে থাকবে বাবা'"'বেঁচে থাকবে 

লড়াই-করা মানৃষের মধ্যে "শেষ হিসেবের 'দিন আনার জনা ওরা 
এখনো লড়াই করে যাচ্ছে-''এ লড়াই থাম-বে না'''শ্ত অত্যাচারেও 

লড়াই থামবে না__ 
সুয়ান। আমিও যাবো সে লড়াইয়ে । আমিও যাবো । 

বৃদ্ধ। হাঁ, আমরা সবাই যাবো সে লড়াইয়ে। শত অত্যাচারেও সেই 

লড়াই থামবে না। 

সুয়ান। আমরা জশইয়ে রাখবো সে লড়াই""'এ লড়াই মন্তর লড়াই । 

[দুই বুড়ো হাত ধরাধার করে এগোতে থাকে । একটা উদ্জবল 

আলোর বন্যায় ওরা যেন ভেসে যেতে থাকে সামনের 'দকে। 

ছাঁবও হয়ে যেতে পারে ॥ ] 

রাজা 
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চন্দন সেন 

চারঘ্র 'লিপি 

আলফ্রেড মা্রদের গণ-জেল কর্মা 

[রচাড£ %ঃ 

রোনাল্ড *প্যানিস তরুণ 

মারেল % 

প্রফেসর স্টোন ইতিহাসের অধ্যাপক 

পল একট বালক 

ক্যাপ্টেন জোয়ান্স স্পেনের 'মাঁলাশয়ার উপাধ্যক্ষ 

স্টভেনশন স্প্যানিশ বিপ্লবী 

[জ্মথ- 

এ ছাড়া প্রহর 

( মাদ্রিদের জেল, একাঁট সেলের পেহুন 'দিকে উচু প্লাটফর্মে চেয়ার 
টেবিল, সেখানে বসে আলফের্ড ও রিচার্ড ) 

আলফেডভ । ৬/111915. 

রিচার্ড । (খাতায় দাগ দিয়ে ) ০৩. 
আল ॥ 7095615, 

রিচার্ড । 63. 
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আল ॥। 78010151. 

রচার্ড ॥ ০9. 

আল ।| 9১191017617. 

[রচার্ড। ৪5. (এভাবে বলে চলেছে । সামনে তিনজনকে ঠেলে ঢোকান 

হয়, রোনালড, মার্ভেল ও চ্টোন ) 

রোনাজ্ড । লা-_-লা- লা (সোল্লাসে গান ধরে ) 

রিচার্ড । আন্তে আগন্ডে। 

রোনাল্ড। মার্ভেল ঠিক জায়গায় এনেছো তো ? 

মারভেল। হ্যাঁ, বাইরে প্রহরী বলনা, একটু পরেই জোয়ান্স আসবেন, 
উনি এই গণ-জেলের আঁধকত্শ তথা বিচারক তথা সব, মনে হয় এই 
রাত্তরটা বাঁচয়ে রাখবে । 

রোনাল্ড ৷ রান্তরটা বাঁচবো_-লা-__লা-_লা'। 

আল । আঃ! চুপ.কর। শালারা বন্দী হয়ে যেন পুলকের পেখম 

মেলেছে । বাইরে গীলর আওয়াজ শুনছো তো? 

ম্টোন। গল? কিসের গাল ? 

আল । জেলের বাইরের উঠোনে [11108 5908৫ দাড়য়ে আছে। এখান 

থেকে নাম ধাম রোঁজান্দ্র করে বিচারের জন্য 7২০2 করা হয়। 

কযাপটেন জোয়াম্প আসেন । বিচার হয়-_মানে 5100 মারা হয়। 

তারপর""'( গাল শব্দ ) 

জ্টোন। আমায় আপনারা কখন মারবেন? কাল কখন [17108 9999-এর 

সামনে দাঁড়াতে হবে ? 

[রিচার্ড । এ মালখানা বোধহয় দাগী আসামী না। (ওকে) আজ মারা 

হবে িনা-_-তা জানেন, এঁ শুনলেন, না-ক্যাপটেন জোয়াম্স অনেককে; 

অনেক না, কাউকে কাউকে ছেড়েও দেওয়া হয়। কিবলো? 
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আল। হ্যাঁ, গত তিন 'দিনে সাড়ে সাত হাজার গেছে তার মধ্যে তিনজনকে 

ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । 

ম্টোন। সাড়ে সাত হাজারে 'তিন """ !! 

রোনাজ্ড । হিসেব করুন ভালো করে 917» আপাঁন তিনজনের একজন হতেও 

পারেন। আপনার চেহারায় মাইরি সাচ্চা জেল্লাই। পাবা চিএ! 

১০1০] ভদ্রলোক, এ ধরনের বিপ্লবীকে ওরা মারে না। (হাঁস) 

মাভেল। হা, মারে আমাদের, অবশ্য ধরতে পারলে । তা গত 'তিনমাস-_ 

রোনাল্ড িনমাস তো? হ্যা, তিন মাস ধরে শালারা 1 গরু 
খোঁজা খণ্জজেছে। তারপর ক বলবো 517, আপনার মত এক চ০] 
8০9010]) ভদ্রলোক বিভ্রে করলেন: 

ম্টোন। 96০9 1! আঁম-.'আমরা িতনপুরুষ ফাংকোর শাসনের বিরুদ্ধে 

লড়ছি। আমার বাবা স্পেনের 17150015 4৯০৪৭০১ এর প্রফেসর 

রেনচো । ক্লাসেই তাঁকে গল করে মারা হয়। আমার এক ভাই 

[জজ্টার্স। 

রোনাল্ড । আপান প্রফেসর ডোনাল্ড ্টোন ? 

ত্টোন। . হাসে) হ্যাঁ, লোকে তাই বলে । 

মাভেল । আমাদের মাপ করবেন প্রফেসর ন্টোন। রোনাল্ড ব্যাটার 

কাণ্ডই এই । ভালো পোষাক আর ভালো চেহারা দেখলেই ও ক্ষেপে 

যায়। 

রোনাল্ড । £১950106615 ০০0119০%, সাচ্চা 'বপ্লবী হবে আমার মত । মানে 

ইয়ে, যাচ্ছে তাই প্যাণ্ট এট পরবে-গায়ে গতরে ঘামের গন্ধ, চোখে 

অভাবের জানোয়ারী ক্ষুধা আর গলায় বেপরোয়া গান লা"''লা""' 

আল” রিচার্ড । এই যে আন্তে আস্তে, এখানে কাজ হচ্ছে । 

আল । এই তিন জনেই এঞদকে এসো তো- ৭1০] । 
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রোনাল্ড ৷ 'সারয়ালটা আমার আগে করুন । 

রিচা । আগেকেন ঃ 

রোনাল্ড । (হাঁস) আম-আম আগে প্রফেসর নিকোলাসের সঙ্গে দেখা 

করতে চাই। সাত বছর দেখা নেই" বজ্ধ ভদ্রলোক খুব দীশ্ন্তায় 

আছেন। 

আল । তোমার নাম ? 
রোনাল্ড । রোনালড 'নকোলাস । 

[রচার্ভড। বাপ। 

প্লোনাল্ড। লেট প্রফেসর নিকোলাস। 
রিচার্ড । তার মানে? তুম প্রফেসর নিকলাসের সঙ্গে দেখা" মানে" 

রোনাল্ড । (হাঁসি) হা, হা, আগে গল খেয়ে এক লাফে এ ফরেন 

কান্ট্রতে ঘুরে আসতে চাই। 4১00 00616 1195 ৪00 12109 105 

(00791 &10 11170 িনকলাস। আমার-"শহশদ পিতা প্রফেসর 

নিকলাস, নি রাইফেলের গযগলতে ঠিক কাল সকালে আমার যা 

হবে: %/৫১, প্রফেসর 'নকলাসের সঙ্গে সাত বছর দেখা নেই" 

দেখা করতেই হবে আমায় প্রথম সুযোগেই_ 

(রিচার্ড ও আলফে-ড। _স্ট্রে 1) 

রিচার্ড । বিপ্লবগুলো সাহসী হয় জাঁন। এরকম উন্মাদ হয় জানতাম না। 

আল । ও 'কন্তু সার বুঝে গিয়েছে । এ দেশের 'বিচার কাকে বলে, 

1ক হয়, কেমন হয়__ 

মাভেল। আমিও বুঝোছঃ এরপর আমার পালা, আমও তৈরী, বলুন 

না আজরাত্তরটা বোধ হয়'*-*** 

আল । আজ রাত্তরটা সম্ভবতঃ পাচ্ছ তোমরা । 

মাভেল। রোনাল্ড, প্রফেসর স্টোনের সঙ্গে চুটিয়ে গল্প করবো সারা রাত। 
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স্টোন। আজ রাঘে আকাশ নিমেঘ। পুজ পু নক্ষ্র শেষ বারের মত 
হাসবে । আজ কি তাঁথ''**." 011 17001. ? 

রোনাল্ড । না আগামী কাল 11 [00০2 ॥ প্রফেসর ফঞ্গেকে গেল আপনার 

জীবনের শেষ পার্ণমা (হাঁসি )। 

ম্টোন। না হোক, প্াার্ণমার আগের রাতের চাঁদ খুব সশ্দর, সাঁত্য 
অপূর্ব । আমার ভাই, আমার ভাই একটা দারুণ আবান্ত করত-- 
“এখন যাবার সময় চাঁদের শেষ রাতের পাঁণ“মার চাঁদ, তবু তুঁম 

আপন আলোয় হাসছ'''জাননা ক আর একটু পরেই 'তামরের শেষ 

লগ্ন আসবে”? '"" 

আল । এই যে থামুন থামুন প্রফেসার। এ শালা বন্দী মান্রই পাগল, 

হ্যা। বাবার নাম বল-_ 

রোনাল্ড । আমার বাবা নেই। 

আলফেড । নেই' মানে-"'মারা গেছে না আদপেই নেই ? 

রোনল্ড । আদপেই নেই । 

চার্ভ। তাহলে লিখে রাখি জারজ | 

রোনাল্ড । যাঁদ আমায় জারজ 'লখতে পবিভ্র কলম ক্রুদ্ধ হয় তবে আমার 

বাবার নাম প্রফেসর নিকলাস 'লখতে পারেন । 

আল+ রিচার্ড । প্রফেসর নিকলাস ?2 মানে ? 

মার্ভেল। মানে আম কোনাঁদন অনুভব কারনিতো- আমার মা, বাবা 

আছে কি নেই_অনহভব করতে দেয়ান মা, মানে ওর আমার একাস্থ 

পাঁথবীর তৃতীয় কণ্ঠঞ্বর একটা বাঁড়'*""'ষে বৃঁড় চোখে ভালো দেখতে 

পায়না, কন্তু আমাদের গর্বে যার চোখ দংটো অদ্ভুত উজ্জল । 

বার্ধক্যের ভাবে যে আনত তবুও আমাদের আওয়াজ শুনলে বে 

1শরদাঁড়া সোঙ্জা করে দাড়ায়-_সেই মা''**" 
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রোনাজ্ড । িখুন- _িখুন-_প্রফেসর নিকলাস ওর বাবা, ( ওরা তাকায় ) 

ন্রচার্ড । ওসব মিথ্যে 'লখবো না। 

শ্লোনাল্ড । (হাসি) সত্যবাদীর রাজত্ব এটা, স্বয়ং ফ্যাসিষ্ট ফাংকো এর 

রাজা, অতএব আপনারা মিথ্যে নিয়ে কারবার করতে পারেন ? (হাঁস ) 
আল। (ক্রুদ্ধ) থামো। বিদ্রুপ কোরনা খবরদার ! মহান ফাংকোকে 

নিয়ে 'বদ্রপের পাঁরণাম মৃত্যু । অবশ্য তুম কিছুক্ষণের মধ্যেই এ 

দিকেই যাচ্ছো । 
যোনাজ্ড ॥ 009116০06 4১05০910191 ০0176০ আমরা সবাই যাচ্ছ এবং 

&19৫1$ যাচ্ছি, নার্ঘধায় যাঁচছ। 

মার্ভেল। অতএব ওসব সাজানো 'বিচারএটচার, এ সব প্রহসন বাদ দন, 

সোজা পাঠিয়ে 'দিন বাইরে 4510108 588 এর সামনে, দেখুন 

কেমন হাসতে হাসতে সবেগে প্রস্থান কাঁর-- 

আল । না। জেনারেল ফ:ংকোর রাজত্বে কেউ বিনা বিচারে শান্তি পায় না-_- 

মোনাল্ড ॥ হাঁ কাল মরবো আজ শালা হেসে নিই (হাঁস) 

ন্টোন। থাম--হাসছো কেন এত? ৬1) 2 তোমাদের বুকে এত অফুরস্ত 

শন্ত দেয় কে? আমার, আমার*থুথুগ্ীল কেমন নোনতা হয়ে 

উঠছে ।'''চোখ জহলছে'''তোমার'''তোমরা হয়তো জীবনের মানে বোঝ 

না; আমি বুঝ, আম জানি, জীবন যত দ:ঃখ আর যন্মনার আঘাতে 

জীর্ণই হোক না কেন তবু জীবন জীবনই"*'এক মধুর উপলাব্ধি 

একটা সীমাহীন 07111], একটা গনগনে আওয়াজ'''আম"""আঁম 

( চিৎকার ) জীবনকে ভালবাসি-"" 

ওরা দূজন। আমরাও প্রফেসর'''আমরাও"' ( হঠাং নেপথ্যে চীৎকার 

“হট” ! প্রিজনার 1! ওরা থমকায় ৷ একটা ছোট ১০/১২ বছরের ছেলেকে 

ধা্কা 'দিয়ে সেলে ঢোকান হয় । ) 
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ছ্টোন। 9০০৫ 9০৫1 বাচ্চা'-""-এই বাচ্চাটাও অপরাধী 2 (ছেলেটা 

চারদিকে তাকায়। অসহায় বোধ করে ছুটে যায় এাঁদক ওঁদক। 

রোনাল্ড ও মাভেল অবাক হয়ে দেখে । ) 

ছ্টোন। (জেল কমাঁকে) এই যে মহাশয়রা--ঁজজ্ঞেস করাছলাম এই 

বাচ্চাটাও কি আপনাদের মতে 01011 সাব্যন্ত হয়েছে ? 

আলফেুড । ( কাগজ দেখে ) হ্যাঁ কাজ তো তাই বলছে, এই ছোকরা_- 

এই এঁদকে এসো ( বাচ্চাটা ভয়ে ভয়ে যায় ) 

আল । তোমার নাম পল রেনাক-সু ? 

পল। হ্যাঁ । কন্তু আম কিছ কাঁরান। তুম, তোমরা শোনো, আঁম 

যাঁর 'াব্ব কেটে বলছি আম কিচ্ছু জাননা, শোনো-'এই যেত 

এই যে (রোনাল্ড ও মার্ভেলকে ) 
রোনাল্ড । শোন-_ শোন পল- কমরেড পল । 

পল। নানা, আম কমরেড না, আম পল। আমার দাদা ঝমরেডঃ কমরেড 

গ্রাহাম। আম বলি না-_বাইরের সবাই বলে, মানে দাদাকে তো 

আমরা দেখতেই পাই না, দাদা'-'দাদা তো পাঁলয়েই থাকে । 

মাভেল। তোমার দাদা কমরেড গ্রাহাম 2? বয়স ২৮, ভালেনাসয়ার শ্রামক 

অণ্চলে কাজ করেন 2 ডানদিকের গালে কাটা দাগ ? 

পল। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদার ডানাদকের গালে কাটা দাগ । পহীলশ গত বছর 

চাকু দিয়ে কেটে দিয়েছে, দাদা যখন শেষবার রান্রে বাড়ীতে এল 

তখন মা না'''মা তাকে দেখে আঁংকে উঠল । আমিও কেদে উঠে- 

ছিলাম, দাদা মুখে আঙ্গহল দিরে বললো চীংকার কোরনা। এটা 

পহ্লশের সঙ্গে লড়াইয়ের দাগ । আমার দাদার লড়াই_-কমবেড 

গ্রহামের লড়াই*"* 

রোনাল্ড । তুমি তাহলে কমরেড নও ? 



. ঝড়ের খেয়া , ৯১৯৯ 

পল। না-না (চারাঁদকে তাকায় ) কমরেডদের ওরা মেরে ফেলে । আমার 

দাদাকে না পেয়ে আমায় ধরে এনেছে, আমায় তোমরা কমরেড 

বোলোনা- কমরেডদের ওরা মেরে ফেলে হা । 

মার্ভেল। আচ্ছা__আচ্ছা তোমায় শুনিয়ে বলাছ-জোরে জোরে বলাছ 

ওহে পল-- বাচ্চা পল 1নর্দোষ পল-_এবার খহশী? 

পল।॥ ওরা আমায় ছেড়ে দেবে না? ওরা আমায় ছেড়ে দেবে? 

রোনাল্ড। ওরা কাউকে ছাড়ে না_-তবে তোমার কথা আলাদা, তুম 

একেবারে বাচ্চা, দাদাকে না পেয়ে তোমায় ধরে এনেছে । অতএব 

তোমায় বোধহয় ছেড়ে দেবে। 

পল। বোধহয় কেন? বোধহয় কেন ? 

মারভেল। ওহে দেবাঁশশু শোন: শোন: 

“তোর মত সব দেবাঁশশুরা ধুকছে কেন 

ধুকছে রে। 

লক্ষ হাজার বর্ণালী ফুল 

কোন হুতাশে ভুগছে রে 

দুজনে । ফোটাও হাস ফুলের হাসি 

বন পাহাড় ভাঙ্গলো এ 

জবালাও আলো সুর্য আলো 

অন্ধ আকাশ রাঙ্গালো এ 

ন্টোন। তোর মত সব বুলবুল ভাই 
স্তব্ধ কেনভ্ঞব্ধ রে 

বসন্তগান কোথায় গেল 

খাঁচায় কেন জব্দরে ? 
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দুজনে । ফোটাও হাঁসি 2575227? 

255575758525558 রাঙালো এঁ 

রোনাচ্ড । তোর মত সব সবৃজ ফসল 

. ঝরলো কেন ঝরলোরে 

সর্বনাশী অগ্রকণায় 

ভঙ্ন হয়েই পড়লো রে। 

দুজনে । ফেটাও হাস" 
ররর রাঙালো এ 

পল। (চীৎকার) দিকসন্, গিকসনের কাবিতা! আমার দাদাও জাবাত 
করত-_ 

কোরাস। জন্মভীম মাগো আমার 

জন্ম যাঁদ সাঁত্য হয় 

স্পেনের বুকে হাসবে শিশু 

না না কোনো দাত্যি নয় । (হঠাৎ ঘণ্টা বাজে ।) 

(হঠাৎ আল- ও রিচা দাঁড়য়ে উঠে চেচায়_ক্যাপটেন জোরান্স। 

সাইলেন্স, 500) 

আল । জোয়ান্স__কাপটেন জোয়ান্সপ এই জেলে প্রবেশ করেছেন। 

এবটু পরেই তোমাদের বিচার হবে। ক্যাপটেন জোয়াম্স গোলমাল 
একদম পছন্দ করেন না। 19917 0015. ( ই গমীনট ননরবতা ) 

ম্টোন। নৈঃশব্দ ভালা লাগে না, নীরবতা যেন মৃত্যুকে আরো দ্রুত 

লয়ে বয়ে আনে । আপনারা কথা বলুন ॥ তবু বুঝবো বেচে আছি। 

রোনান্ড । চুপ করতে আম জানিনা, ঘণ্টা আর চে"চামোচ শুনে এ 

লেহার জানলায় ছুটে এলাম.".আর তখাঁন বলনা'''বলনা মাভেল 

আমার এসব ঠিক আসে না, তখাঁন-_ 
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মার্ভেল। তখাঁন দেখলাম হঠাংই ক্যাপ্টেন জোয়ান্স এঁ দোতলার আঁফসে 

ঢুকছেন। আমাদের চোখের সামনে স্পেনের ঘৃণ্য অত্যাচারী বদমাইশের 

দীর্ঘ ছায়ামুতিটা- কাঁচের জানলা 'দয়ে দেখা বাঁচ্ছল*"*উপরে 

উঠছে ১, ২, ৩, ৪, আর ওাঁদকে তা'ঁকয়েই:'. 

যোনাল্ড | প্রফেসার, নজরে পড়ল-আকাশে চাঁদ উঠেছে, ঠিক পার্ণমার 
মতই পূর্ণ চাঁদ, ক দারুণ লাগলো-_ 

মারভেল। সাঁত্য প্রফেসার, সব চেচামেচ ঘুচে গেল, আঁম""আমিও 

কেমন হয়ে গেলাম । আকাশে পর্ণ চাঁদ, জীবনে শেষ রাত শেষ 
আকাশ । 

যোনাল্ড । বিধাতা মৃত্যুর আগে বেশ একটা রেমাণ্টিক সিন দেখিয়ে 
[দিলো যা হোক ॥ 

ম্টোন। দেখা যায়ঃ এখান থেকে চাঁদ দেখা যায়? 156 125 1১9৮6 
৪ ],০01.| চাঁদ খুব সংজ্দর, জীবনের চেয়েও সংন্দর-_ফুলের চেয়েও 
সুন্দর । কোন 'দিকটায় ? 

পল। (হাততাল দের) এ তো আমি দেখতে পাচ্ছি কি সংঙ্দর- কত্ত 
বড় আজকের চাঁদ'""( স্টোন এগয়ে গিয়ে দেখে ॥ পলের 'পিঠে হাত ) 

চ্টোন। ( পলের 'দকে ) চাঁদের পানে চেয়ে আছে কে? 

চাঁদ নাকি চাঁদ নাক? 

ফুলের পানে চেয়ে আছে কে ? 
ফুল নাঁক-ফুল নাকি? 

পল । আমার মা ঘূম পাড়াতো এই ছড়াটা গেয়ে-_ 

ম্টোন। জগতের সব মা তার শিশুদের এ চাঁদের ছড়া শানয়েই ঘুম পাড়ায়। 
পল। মা-মাগো আমায় ঘুম পাড়াও--ঘদম পাড়াও (কাঁদভে থাকে। 

টুলে বসে) 

গণ-আন্দোলন--৮ 
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আলফ্রেড । খোকন--খোকন-মার কথা মনে পড়েছে? মা ঘুম পাড়া- 

তোঃ আবার কাল ঘুম পাড়াবে, আম বলছি''-৩০ বছর ধরে এখানে 

কাজ করাছি। আম বলাছ.''এরকম বাচ্চাকে তার দাদার দোষে" 

না না তুঁম বেচে যাবে । দেখো তুম ঠিক কাল মার কাছে 'ফরে 

যাবে। এখন তুমি না হয় এ বেণটায় ঘুমিয়ে পড়। এই যে, এই 
যে-ওকে"''ওকে একটু ধরুন না। 

গুরচার্ড । আ& আলফ্রেড কি লাভ দরদ দোঁখয়ে- এসো আমরা আমাদের 

কাজ কার, গৃহস্থ যেমন মুরগীঁকে ভালবাসে, আমাদের ঘ্লেহ ভালবাসাও 

তেমাঁন॥ কাল সকালেই হয়তো এই বাচ্চাটাকে 

পল। না-না আমায় কেউ মারবে না। আম তো কিছুর মধ্যেই নেই। 

আমি."'আঁম--( কাঁদে) 

মাভেল। না_ ভাল্লাগেনা, এই-এই রোনাল্ড এীদকে আয়-াক দেখাছস 
জীবনে দোখসান ? এই, এই রোনাল্ড__ 

রোনাল্ড | দাঁড়া। এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। মারভেল দেখনা দেখ এ, 
এ তারাটা শুকতারা--হ্য1 হ্যাঁ ওটা জীপটার, ওটা 

মাভেল। তুই কি প্রফেপার শ্টোন হয়ে গোল রোনাল্ড ? আমরা-_তুই-- 
আম কেউ কোনদিন আকাশের দিকে তাকিয়োছ ? 

রোনাল্ড । না, তাঁকয়েছি শুর দিকে, সতর্ক দৃঁন্টি অরণ্যে, পরতে, গপ্ত 

ঘাঁটিতে, আকাশের দিকে তাকাতে পারিনি.".তাকয়োছি শুধু শুর দিকে । 

মাভেল। হ্যাঁ কারণ দেশকে শনুমুন্ত না করলে ভালো জাঁনসের 'দিকে 
তাকাবো কি করে? জংগলে বাধের সামনে দড়য়ে কেউ ফুলের গন্ধ 
শোঁকার সময় পায় ? 

রোনাল্ড । (হাঁস) এগুলো তুই কমরেড ব্রংবর্ন ঝাড়াছিস। বল, 
বলনা এগুলো কমরেড ব্রুবর্নের কাছে শোনা কিনা ? 
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মার্ভেল। 0০9116০%। সবই তো তাঁর কাছে শেখা, তবুও দেখ কথাগ:লো 

আমাদের জীবনেও সাঁতা । 

রোনাল্ড । হ্যাঁ, আঙ্ম রাতের এই প্রহরে আয় আর একবার প্রফেপর ম্টোনকে মনে 

কার। আকাশ আর প্রফেসর ম্টোন,জ্টোন আর আকাশ-""(সামনে ডান দিকে) 

ম্টোন॥। পল। 

পল। হহ। 

ভ্টোন। ঘ্যাময়েছ তুমি ? 

পল।॥ উহ*্ব, গল্প বলো, তোমার গহ্প। তোমায় ধরে আনলো কেন." 

তার গল্প। 

ম্টোন॥। আমায় ধরলো কেন? ধরবে নাই বা কেন? আমি তো ওদের 

মতো ক্লাসে মিথ্যে বুলি পড়াই না আমার যা সাঁত্য মনে হয় তাই পড়াই । 

পল । তুমি ঠিক দাদার মত, কমরেড গ্রাহামের মত, দাদা বলে বই-এ 

লেখা মিথ্যে, ওসব বলব না, যা সাত্য তাই বলব। 

চ্টোন। ঠিক, শোন মজার কথা । এই তো ১৬ দন আগে পামপ্লোনার 

কলেজের ছাত্রদের সামনে ক্লাস নিচ্ছি । ছেলেরা বল্ল, 91 আমাদের 

দেশের ইতিহাস বলুন। ইংল্যান্ড আঁফ্রকার হীতহাস আজ থাক, 

আমাদের নিজেদের হীতিহাস বলুন-_- 

পল । তুম ?ি বললে ৪০1৩? আমাদের ইতিহাস কি বললে £ (সামনের 

20116 | ছান্রদের সম্বোধন করে বলছেন ছ্টোন ) 

স্টোন । 1৬১ ৫581 960091005 £ 

[শিক্ষক হিসেবে আম আত্ম প্রবনা করতে পারবো না। তাই সাত্য 

কথাই বলব । আমদের দেশের হীতহাস গোৌরবদীপ্ত ॥ কন্তু বর্তমান 

কলঙ্ক কাঁলমা িপ্ত। হীতহাস বলে ফ্যাঁসবাদ কখনো দেশকে বা 

জাঁতকে মহান করতে পারেনা । মুসালনি ইটালিকে মহান করতে 
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পারেনি । তাই স্পেনও আজ পৃথিবীর লঙ্জা, কারণ এদেশে গণতল্ম 

আজ অবলংপ্ত তার বদলে চলছে একনায়ক তন্তঘ। এদেশে আইনী পার্টি 

একটাই-ফ্যালাজে পার্টি। আর সব বেআইনী । এক দল এক নেতা, 
একছ জাতি'' তোমরা তো এই শ্লোগ্াানের সঙ্গে পারচিত'"'নাংসীদের 

শ্লোগান ।* আজ স্পেনেও এ ধরনের শ্লোগান । তার চেয়েও লজ্জা 

১১৪৭ থঙ্টাব্দে এমন এক 'ডিক্রী জারী হয়েছে ধাতে স্পেন সভ্যতার 

চাকাটাকে আবার 'িছনে ফেরাতে চেয়েছে । এই স্পেনের একমেবাদ্বিতীয়ম 

ফ্রাংকো যান রাম্তরপ্রধান, মুখ্যশাসক, প্রাতিরক্ষা সর্বাধিনায়ক ইত্যাঁদ- 

ইত্াঁদ তিনি যাঁদ দেশকে অন্ধকার করে মত্ত্যুমুখে পাঁতিত হন তবে 

প্রান্তন রাজপারবারের সন্তান প্রিন্স যুয়ান কালেণড বূরকী স্পেনের 

রাজা হবেন। আমরা আবার রাজতন্মে ফিরে যাবো ॥ ইতিহাস পিছনে 

হটবে..".একেই বলে এবনায়ক খামখেয়ালশপনা অথচ এর বিরূদ্ধে 

যারা বলবে""'ষারা প্রতিবাদ করবে-_ ( ইনসংপেকটার ঢোকে ) 

ইনস-পেকটার । 951061০6-টা সম্পূণ” করবেন না প্রফেসর ? 

ম্টোন। এক আপনারা কলেজের মধ্যে; ক্লা্ের মধ্যে ঢুকেছেন কেন ? 

[75.। (হাপি) ইতিহাসে ডক-টরেট অথচ জানেন না মহামান্য ফ্াংকো 
১১৪৭ সালের ২২শে আগন্ট নতুন আইন জারী করে- আমাদের যখন 

ইচ্ছে, যেখানে খুশশ ঢুকতে অনমাত দিয়েছেন- লক্ষ্য সন্ঘাসবাদ দমন । 

ম্টোন। পবিত্র শিক্ষালয়েও--7?? 

[1)5. । আমাদের কাছে বেশ্যালয় আর শিক্ষালয়ে কোন পার্থক্য নেই। 

প্রফেসর স্টোন আপনার সেন্টেম্সটা সম্পূর্ণ করুন? কি হলো ? 
প্টোন। 19 ৫০৪17 909৫9015) ইতিহাসের যে শিক্ষা এতক্ষণ বন্ততা 

য়ে বোঝাতে চেয়েছিলাম তোমাদের সৌভাগ্যবশতঃ হা এখন চোখের 

সামনেই বান্তবরূপে দেখলে ॥ 
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1125. | টব০, কেউ উঠবেনা বে থেকে । খবর্দার। প্রফেসর স্টোন 

সঁডিসাস শিক্ষাদানের আভযোগে, "উত্তেজনা সাঁন্টর আভযষোগে এবং 

মহামান্য ফাংকোর বিরুদ্ধে ষড়ঘন্তের অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার 

করাছি। বাধা দেবার কেউ চেষ্টা করবেন না। বাধা 'দিলেই রন্তা- 

রান্ত কাণ্ড ঘটবে । (নেপথ্যে-আনেক কণ্ঠে “না, মাননা। আমরা 

মানি না।”) 
ম্টোন। 910৫91705), 96০90 1! 5000 1 1191709 ! এভাবে নয়, এভাবে 

নয়, চেতনার আগুনে মনটাকে আগে ইস্পাত করে নাও, তারপর:'' 

চলুন ইনসপেকটার-_ ( পলকে ) এই মিখ্যের দেশে, অন্ধকারের দেশে 

সত্য বলা নিষেধ ।.""পল, পল""* 

পল। উ*%! 

জ্টোন। ঘুম আসছে না? 

পল। না 9০1০, তুমি একটা গান শোনাও না। 

ম্টোন। আম? এই ভাঙা গলায় ? 
পল। হহঃ। 

ন্টোন। ( আন্তে গান ) কোন: অরণ্যে ছাল তুই ফুল, ফুলরে | 

কোন: আনন্দে ভেঙে গেল ভুল, ভুলরে 

আজ আকাশে জোনাকি ফুটল:.' 

আজ রাতের পাখিরা জুটল:'' 

আজ ভোরের গান নিয়ে ঝর্ণা 

ভাঙে কুল কুলরে ৷ (হঠাং আলফেড ও রিচার্ড চেঁচায় ) 
রি+আ। 77811, 5০০91 0806810 3098105 61661116, 9601), 

9000, 08681 10905. (জোয়াম্দ ও শুটুয়ার্ত ঢোকে, স্টুয়ার্ড 

প্রথমে ) 
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হটুয়াড। বন্দীরা সব সারবদ্ধ ভাবে দাঁড়াও, দাড়াও সব। «ই (পলকে ) 

এই ছোকরা ওঠ--ওঠ | 

পল। আঁ আ'মছাড়া পেয়ে গেছি? অআ]1 (চোখ কচলায় ) 

জোয়ান্স। (হাঁসি) বাচ্চা, শিশু? জুয়াড ৮18 মানে কি? (হাসি) 

চটুয়ার্ড। শুয়োরের বাচ্চা 917 

ভোয়াম্স ৷ শংকরছানা-.-৬০7:% £০০৫, মোট কজন বশ্দী এখানে ? 

আল । 517, চারজন, তার মধ্যে এ বচ্চা ছেলেটা । ও ১1 নিরপরাধ মানে 

ওর দাদাকে না পেয়ে__ 

জোয়ান্স। পছন্দ কার :না, প্রশ্নের অতরিন্ত উত্তর আমি ছন্দ কাঁর না। 

একদম নয়-_ 

হটুয়া্ড।এ 911 প্রশ্নের উত্তর ছন্দ করেন 'বিন্তু আতারিবটুকু নয় মানে ৪17-এর 

পছন্দসই উত্তর 917 পছন্দ করেন। 

জোয়ান্স। ৬০11 711501675, আম আসার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা সব 
উঠে দাঁড়ালে নাকেন? ৬7১? ১0981. 000, 90981 ০00 15০ 

9199810 0/---1219956- 

ত্টোন। যদ্দ্র মনে হয় আপনার ছান্র হবার দুভগগ্য. এখনো আমার হয়ন- 

( বলিষ্ঞ ভাঙ্গতে তাকায় ) 

জোয়াল্স। হু, এই আলভাতে মাক্ণা সাহসা বদ্ধজীবর নাম বয়স, 

পেশা, অপরাধ, 81০-818 7 
রচারভ। 517, প্রফেসর ডোনাল্ড ম্টোন। 

জোয়াম্স। হু (দেখে) এই যে'প্রফেসর কি আরশোলাকে ভয় পান? 

প্রফেসরের কি অচ্বলের বামো আছেঃ শাঁতকালে প্রফেসর কি 

[লিপান্টিকের স্মরণ নেন? প্রফেসর কি বরফ পড়লে ফাউল কারণীর 

জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন? আর প্রফেসর কি-কি বলে, অবসর 
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সময়ে ফ্যাংকোর বিরুদ্ধে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন 2 আমার মন বলছে 
-আমার সব ক প্রশ্নের উত্তর হাঁ _অর্থাং প্রফেসর একজন সৌখন 

বিপ্লবী । তোমরা [ 17987) আপনারাও ক তাই? রাতের অন্ধকার, 

হলেই আপনাদের চোখেও কি রুপকথার স্বপ্ন নেমে আসে? 
90981 00, 

দুজন । আমরা ভোরের ফুলের স্বপ্ন দোঁখ তাই রান আমাদের 'বিণিদ্র। 

জোয়ান্স। ঠিক ধরোছি (হাঁস) মুখস্থ বুল, লালকুত্তা ব্রুবর্ণের বাল 
এগুলো । না-না তোমরা না বুঝে মুখস্থ করছো--কি নাম তোমার £ 

পল। পল, আঁম কিছ; করিনি-আমার দাদাকে না পেয়ে আমায় ধরে 

এনেছে । আমায় ছেড়ে দাও! ( ব্যাকুলভাবে জোর়াম্সপকে আবেদন 

জানায়) 

জোয়ান্স। এদের বলো, এরা ভোরের ফুল ফোটায়। ছেলেটার নাম, 

ঠিকানা, বংশ পরিচয় 2 (রিচার্ড খাতা দেখায় ) 

জোয়াম্স। হু ।॥ 'বিচার তো এখন হবে না, বিচার হবে রাত দুটোয় । 

শটুয়াড। রাত দুটোয় বিচার নির্ভুল হয়। সূর্যের তেজ মাথার উপর 

থাকেনা তো, ঠাণ্ডা মাথায় বিচার নির্ভুল হয়""' 

জোয়াম্স ॥ জুয়া? ক স্টাডি করলে? 

শুয়ারড। আজ্ঞে পাকা গমের ক্ষেতে একরাশ পঙ্গপাল, দুর থেকে দেখতে 

পাখীর মতো, আসলে" (হাসি) | 

জোয়াঞ্স। বিচার হবে রাত দুটোয়। ঠিক রাত দুটোয়॥। [কিন্তু তারও 

আগে স্পেনের গণতান্মিক প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপনাদের একটা 

111011)]]) 00016595 দেখাতে হয়। তাই আপনারা শুনে হয়তো 

চমকে উঠবেন আপনাদের ' আত্মপক্ষ সমর্থনের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে 

সাহায্য করতে স্পেনের প্রখ্যাত আইনজ্ঞ 'মশ্রানকে নিয়েছি । 7৩ 
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9 %/81008. ওর সাহায্য নিন, কেমন 2 এসো চ্টুয়ার্ড তোমরাও 

এস। (সবাই বোরয়ে যায় বন্দীরা বাদে ) 

ছ্টোন। পল॥ 

পল। আমায় ছাড়বে না 91০15? ওরা আমায় ছাড়বে না ? 

জ্টোন। এ প্রশ্ন আজ রাতে থাক না পল-'"*.. পল তোমার চোখে 

এখনও ঘুম জাঁড়য়ে আছে আর একটু ঘুমিয়ে নাও । এসো আমরা 

মাথায় হাত বুলিয়ে দিই, চাদের এক চিলতে আলো এসে পড়েছে 

পল, দেখতে পাচ্ছ ? 
পল। হ্যাঁ ০7০1০ খুব সুন্দর""' 

ম্টোন। ঘুমিয়ে পড়-'"চাঁদের কথা মনে করে ঘুমিয়ে পড় পল""" 

নিঃঝুম রাত চাঁদ ডাকে আয় 

আয় শিশু আয় 

আরন্ত এ পাঁথবাঁটা দূরে চলে যায় 

আয় শিশু আয়। 

এ জীবনে সুখ নেই 

নেই জান আলো 

তবুও তো এঁ চাঁদ বাঁসয়াছে ভালো 

করুণায় মমতায়, 

স্বপ্নের বনছায়; 

ভেসে যাক দুঃখ এই জ্যোতয়ায়। 

আয় 'শিশ; আয় 

চাঁদ ডাকে আয় 

আয় শিশু আয়। 

রোনাল্ড ॥ শিশুরা ঘুমোতে পারে কারণ ওরা ভাবিষ্যং দেখে না'"' 
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মার্ভেল। পলের মত বয়স পেলে আমরাও এইরাতে ঘুমোতে পারতামরে 

***( মিশ্রান ঢোকে ) ও এই যে আপনি এসে গেছেন ? 

মশ্রান। শুনুন, আম কম কথার মানুষ, আপনাদের আত্মপক্ষ সমথণনে 

সাহায্য করতে আমায় পাঠান হয়েছে । আপনাদের সম্বন্ধে সরকারের ১নং 

আঁভযোগ আপনারা দেশদ্রোহ?-( ওরা হাসে) নং আপনারা সাহংস, 

ওদের তৃতীয় আঁভযোগ আপনারা সভ্যতার শু । 

রোনাল্ড ॥ সভ্যতা £ (হাঁসি) মিশ্রান, কোন: সভ্যতার কথা ওরা বলছে ? 

আপানি জানেন ১৯৭০ এর ১৪ই জুলাই 'ফদেল ওডেষা জ্ট্রীটে আমাদের 

দেড়শো কমরেডকে খুন করে গণ-কবর দেওয়া হয় ? 

মশ্রান। রোনাল্ড, ঘটনাটাকে খবরের কাগজে খান বিস্ফোরণ বলে 

বর্ণনা করা হয়েছে । 

ভ্টোন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, খবরের কাগজ সেই ঝকঝকে সত্যবাদিতার ঘাড়, যার 

সুতোটা গ্রভন“মেন্টের লাটাইয়ের সঙ্গে আটকানো । 

মশ্রান। এটাও আপনাদের বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ, আপনারা বড় 

প্রাতশোধপ্রবণ মানে শান্ত ভাবে কোন গিছ7কে-_ 

মার্ভেল। শান্তভাবে 2 (হাসি) জগতে এর চেয়ে বড় ভণ্ডামী আছে? 

আপন জানেন মিশ্রান, ফ্যাক্টরী মালিকরা শ্রমিকদের রন্ত নিংড়ে 

মুনাফা লোটে, পয়সার জন্য চে'চান, ওরা বলবে শাস্তভাবে থাক, 

আমোরকান রোঁসষ্টরা 'নগ্রোদের উপর গুলী চালাল--ানগ্রোরা 

ক্ষেপে উঠল, গভর্নমেন্ট বলল শান্ত হও, ভারতবর্ষের পাঞ্জাবে একটা 

ছোট্ট জায়গায় ইংরেজরা অসংখ্য নরস্ত্র নরনারীকে খুন করল, পাঞ্জাব 

জবলে উঠল, গভরননমেন্ট আর গাম্ধীবাদীরা সমস্বরে চেচিয়ে উঠল শান্ত 

হও, লুমুদ্বাকে কঙ্গোতে ইয়াঞ্কীরা খুন করল, কঙ্গো জলে উঠল 

1বশপরা সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাল ধরল, শান্ত চাই । জগতে 
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যতবার অত্যাচারের জবাবে মানুষ ফু'সে উঠেছে ততবার অত্যাচারীর 

প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ দালালরা ধর্মের নামে, গববেকের নামে হিজড়ের 

মত হাতে তাল 'দিয়ে দিয়ে গান ধরেছে- শান্ত চাই শান্ত চাই। 

রোনাল্ড । আমরা কামউীনষ্ট, আমরা শবপ্রবী হত্যার বদলে কখনো 

গোলাপ উপহার 'দিই না, অত্যাচারীর সঙ্গে হাসি মুখে ফটো তুলে 

পায়রা ওড়াই না। আমাদের প্রাতঁটি কমরেডের রন্তাবন্দর 'বানময়ে 

ওদের প্রাতঁটি জল্লাদের রন্তীবন্দ] ঝরাতে চাই । খুনের বদলে খন, 

হত্যার বদলে হত্যা." 
মিশ্রান। মার্ভেল, রোনাল্ড, মৃত্যুর মুখে দাঁড়য়ে তোমরা ঠিকই বলছ। 

কিন্তু আমি জানতে চাই ১৯৫৫ এর কথা । 
১৯৫৫ এর সেই ঝড়ো দিনগুলোর কথা-স্পেন ঝড়ে উত্তাল-_ 

আমাদের পার্ট নাঁষদ্ধ""'স্কুল কলেজে ক্ষেতে খামারে কলে কারখানায় 

আমাদের আন্তত্ব'''স্পেন ফুসছে, স্পেন কাঁপছে" ''ফ্যাসিষ্ট ফহাংকো 

আর জল্লাদ জোয়ান্সের গালে থাপ্পর মেরে স্পেনের শ্রীমক আর কৃষকরা__ 

ধর্মঘট করছে-..হাজারে-হাজারে..'লাখে-লাখে (আলো জ্বলছে, নিবছে, 
চারাঁদকে চীৎকার শ্লোগান, গোলাগুলির শব্দ ) 

রোনাল্ড ॥ পামকপ্লপোনা। 

মাভেল। আন্দালযসয়া। 

স্টোন। আরাগোল। 

মাভেল। ব্যালোরক। 

রোনাল্ড 1 পামপ্লোনার শিল্ুপাণ্ুলে লে অফের প্রাতবাদে ১৫ হাজার খনি 

শ্রীমকের ধর্মঘট ৷ রান্তা অবরোধ ॥ ব্যারিকেড । 

মাভেল। জেরোজ। ৮ হাজার আঙ্গুর ক্ষেতে মজুরের ধর্মঘট । পাীলশের 

গুলবর্ষণ। ৫ জন পুলিশ আহত । ৪৫ জন শ্রামক খুন""' 
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চ্টোন। মাদ্রদে শিজ্প ধর্মঘট । 'সনেমা থিয়েটার, স্কুল, কলেজ, দরজা 

বন্ধ শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাঁদিকরাও আন্দোলনে সামিল । স্পেনের 

বুকে নয়া হীতিহাস""" 

সকলে একসঙ্গে । লাঙল থেকে হাতুঁড়'কলের চাক্কা থেকে রেলের 

চাক্কা-ব-্ধ (চীংকার | ভ্তব্ধ সব । সাইরেনের দীর্ঘ আওয়াজ )। 

মাভেল । তাই ১৯৫৫ সালের ২২শে আগম্ট ভীত সন্ধন্ত ফাংকো ॥ রোঁডও 

মাঁদ্রদে ঘোষণা করল-_ফাংকোর ঘোষণা__“দেশের এই চরম অরাজক 

অবস্থা কেন হয় তা আমরা জান। এয় পেছনে আছে কাঁমউীনষ্ট 

আর আ্যানাঁকষ্টরা । শাঁস্তীপ্রয় জনগণের সংরক্ষার স্বার্থে তাই 

আজ থেকে নতুন 'ডাঁরু জারী হোল। এই 'ডকতে এখন থেকে 

পৃীলশ কোন আভযোগে না জাঁনয়ে যেখানে খুশী অবাধে ঢুকতে 

পারবে, দেশের জনগণের স্বার্থে যাকে খুশী ধরে আনতে পারবে এবং 

কোন আঁভযোগ পেশ না করেই 'বচারালয়ে উপস্থিত না করেই 

গণতন্নের স্বার্থে যে কোন মানুষকে গ্রেপ্তার করতে পারবে, যে উাঁকল 

এই ধরণের অপরাধীর পক্ষে দাঁড়াবে তার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। 

যে সরকারী কর্মচারা."" ( ফেড হয় ) 

রোনাল্ড । ১৯৫৫ সালের ২৪শে আগন্ট ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। 

পাগলা কুকুরের মতো ক্যাপ্টেন জোয়ান্স তার বাহনীকে 'দিয়ে যাকে 

পারছে ধরছে, খুন করছে । ২৬শে আগম্ট আমাদের বাড়ীতে মধ্যরান্নে 

স্বয়ং জোয়ান্স, স্পেনের ঘণ্যতম জল্লাদ জোয়ান্সের আবিভ্শাব । 

মাভেল। কাপুরুষগুলো জানতো ভেতরে শুধু দুটো নিরস্ত্র নারী'"'মা 

আর রোনাল্ডের বউ লহসা''শনরস্ত কিন্তু 'বিপ্লবীর পাঁরবার, রন্ত মজ্জায় 

দুঃসাহস:''ওরা লড়াই করাছল যতটুকু ক্ষমতায় কুলায়'"" 

রোনাল্ড। জবাব দিন 'মশ্রান। জগতের কোন: সভ্য আইনে লেখা আছে 
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৫&০টা সশস্ সৈন্য দিয়ে একটা ৭০ বছরের বুড়ি ও ২৪ বছরের 

নারণঁকে নির্দয়ভাবে অত্যাচার করে খুন করতে হবে ? 

মার্ভেল । কোন মহান সভ্য জগতের আইন অনুযায়ী একটা গভবতাঁ 

মাহলাকে নিন জেলের মধ্যে খুন করে" "৮ 

রোনাল্ড। এর পর, এর পরও আমরা উকিল নিয়ে আত্মপক্ষ সমথন 

করব মিঃ মিশ্রান? আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি অনেকক্ষণ আমাদের 

কথা শুনে এক জীবিত সাক্ষী হয়ে রইলেন ॥ 

ত্টোন। কিছ ঘাতক যেখানে বিচারক, শ*বাপদ যেখানে ভাগ্য বিধাতা, 

সেখানে আত্মপক্ষ সমর্থনে আমাদের কিছ বলার নেই-- কিছ না-"" 

(জোয়ান্স ও জ্টুয়ার্ড ঢোকে )। 

জোয়াশস | 19০056 106 মিঃ মিশ্রান। আসামীদের পক্ষে আপনার 1161 

0010121৩162 কি হোল? স্টুয়ার্ড মিশ্রানকে আমরা বোধহয় 
আর একটু সময় দিতে পারি । মসয়ে মিশ্রান ০০. 1796৫ 17019 

(1779? 

মিশ্রান । না ক্যাপটেন জোয়ান্স, প্রয়োজন নেই । আপাঁন নিজেই যেহেতু 

বিচারক, এরা আমার সাহায্য নেবেন না। (জোয়াশ্স কটমট করে 

তাকায় ) মানে এরা বলাঁছলো আত্মপক্ষ সমর্থনে এরা কোন বকৃব্য 

পেশ করবেন না। 

হুুয়ার্ড। আইনের সাহায্য নিতে অস্বাঁকার__ অর্থাৎ ক্যাপটেন জোয়ান্সকে 
অপমান । মানে স্পেনের গণতাল্পিক 'বিচার ব্যবস্থাকে অপমান । এর 

চেয়ে মারাত্বক কিছুই নেই । স্পেনের সর্বশুরের মানুষ এই অপমানের 

যোগ্য ব্যবস্থা প্রার্থনা করছে। 

জ্টোন। ঠিক এমাঁন ভাবেই ইতিহাসের পাঁরহাসে একজন চামাঁচকা দেশের 

নেতা হয়ে বসে এবং তার চিহ* চিাহ* ডাককে দেবতার কণ্ঠস্বর 
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বলে মেনে নিতে হয়। ইহাকে বলা যায় চামাঁচকা বিপ্লব, ('বিপ্লবীরা 

হেসে ওঠে ) 

জোয়ান্স। (চীৎকার ) 91150০৩ 1! জভগ্লো টেনে প্াঁড়য়ে দেবো ॥ 

০ ০-ছঃ ছিঃ ছিঃ এ আমি কি বলাছ। 9059 07৩ মশ্সয়ে 

মশ্রান আপনার মত একজন প্রখ্যাত বাীদ্ধজীবী-_ স্পেনের অনাতিম 

শ্রেষ্ঠ আইনবিদের সামনে ৮:০৬০০৪৫০], সত্বেও আমার শান্ত থাকা 

ডাঁচত ছিল । 1 9০৪ (০ ০৪ 959০859৫ আপাঁন ক্ষমা করছেন তো? 

মশ্রান ॥ (91৬০5) মানে... 

আল । (জোরে ধমকে ) আপনাকে ক্ষমা করতে অনঃরোধ করা হচ্ছে মিঃ 

মশ্রান ! 

মশ্রান। (ঢোঁক [গলে । ক্ষ'''ক্ষমা"' হা" ''ক-করলাম । 

জোয়াম্স। বেশ, কালকের 4১80০ কাগজে মিঃ মশ্রানের নামে এই 'বিবৃতিটা 
ছাঁপয়ে দেওয়ার অনুরোধ করো । মিঃ 'মিশ্রান বলছেন “আমরা এমন 

চমৎকার গণতান্তিক আবহাওয়াই চেয়েছিলাম যেখানে স্পেনের আধা 

সামারক বাহনীর প্রধান ফুাংকোর বিশ্বন্ত সহচর সর্ধ জন প্রিয় ক্যাপ্টেন 

জোয়ান্স অরুেশে সানান্য উত্তেজনা প্রকাশের জন্য একজন বাদ্ধজীবার 

কাছে পাবালকাঁল ক্ষমা প্রার্থনা করেন ।” কেমন হবে স্টুয়ার্ড £ 

জুয়ার্ড। [105 51, ৮11০ রাঁতিমত অবাক হয়ে যাবে । কিগ্রীবনয়, কি 
সৌজন্যবোধ ! 

স্টোন ॥ কি এরীতহাঁসক আভিনয় ? 

রোনাল্ড। ক অপরুপ ভণ্ডামী ! 
মাভে'ল। ক অনবদ্য ৮৪০1)০1 ১৪০ | 

সুয়ার্ভ। 91০ 4] ! 
জোয়ান্দ। না, না উত্তোঁজত হবে না। শ্টুয়ার্ড, [09197909, মানে 
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অধৈর্য, হিংসা, নাঁচতা, কপটতা, 'হিংন্রতা-এসব-এসব কামউীনম্টদের 

ধর্ম, আমরা গণতাম্মক ভাবে ধৈযশীল এবং শান্তিপ্রয়'"('ক্ষিপ্ত- 

ভাবে কথা বলতে গিয়ে 'মশ্রানে দকে চোখ পড়ে এবং থেমে যায়) 

৬/০11 11. মিশ্রান, ধন্যবাদ এরা যখন আমাদের [বচার ব্যবস্থাকে 

মানবে না এবং আপনার কোন সাহায্য নেবেই না, আপাঁন আর কণ্ট 

করবেন না। আসুন, হ্যাঁ যাবার সময় আপনার ফি এঁ দেড়শ পেসেতা 

দয়া করে নিয়ে বাবেন। আর যাঁদ পারেন একবার 12০০ 1১1০10- 

[19] 901০৩. এ কাগজের আফসে একটা বিবাত 'দয়ে যাবেন । আপনার 

[ববাতটা টোবলে টাইপ করে রাখা আছে? 7১1925০."( মিশ্রান ভয়ে 

ভয়ে চলে বার) 

স্টুয়ার্ড । পবাথবী জানুক কারা গণতান্পিক আর কারা 'বগার ব্যবস্থা 

কে পর্যন্ত অথান্য করে কারা-_কারা--কারা-_- 

মাভেল। আমাদের ঘুম পাচ্ছে। আপনাদের এই স্বগায় গ্রণতাশ্নুক 

ব্যবস্থা সম্পর্কে [:০০01০টা আগামীকাল আমাদের [17108 988৫ 

এর সাঈনে দাঁড়াবার পরে করলে ভাল হোত না, 0801811), 9০11 

1501০5 জোক্লান্স 2 (রোনাল্ড ও স্টোন হাসে) 

জোয়ান্স। টের পেয়ে গেছেন তাহলে । ভালো, কামডানম্টরা অন্ধ হয় 

জানতাম, কিন্তু এই প্রথম দেখলাম অবূর ভাঁবষ্যতকে এরা দেখতে 

পায়। বাঁদও জীবনকে এরা একদম ভালবাসে না, না। 

রোনাল্ড । ভুল, আমরা জীবতকে ভালবাস । 

সকলে । তাই নাক £ 
মাভেল। আমরা মৃতকে সমান ভাবে ঘণ। কাঁর। 

সকলে । তাই নাক ? 

জোয়ান্স। তাই নাক? তাহলে বিচার হবে, রাত দুটোয় নয়, এখনই 
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বিচার হবে কিন্তু সেই চারের আগে এই জোয়ান্প লাল সম্্রাসের 

জোয়ান্স সব্বাইকে একটা বাঁচার 01780০6 দিতে চায়_তোমাদের 

সকলের চোখ বলছে, তোমরা বাঁচতে চাও। চাঁদের আলোয় আমি 

সবাইকার চোখ স্পম্ট দেখতে পাচ্ছি । আমার প্রশ্নটা রাখ । 

শুয়ার্ড। প্রশ্নের উত্তর 'দিলে-__-মানে সাক উত্তর 'দিলে 91: ছেড়ে দেবেন । 

[তিনটে প্রশ্ন, স্রেফ 'তিনটে-_ 

জোয়ান্স। এক- ভ্রুবর্ন,। [ 70681) কম-রেড ব্রুবর্ণ এখন, এই ম্হূর্তে 
কোথায় কেউ বলতে পার? দই, কালকে ট্রহপ ফো্টিন অথশং 

তোমাদের গ্রুপ কোথায় কোন: ঘাঁটতে আক্রমণ করবে? তিন, এই 
দুটোর যাঁদ উত্তর মেলে তাহলে বাড়ীর পারবারকে কি উপহার 

[দিতে মন চাইছে? আমি আর একবার বাল ?-_ এক, ব্রুবন্ন কোথায় £ 

দুই, কালকের অপারেশনের লক্ষস্থলটা কি ? তিন, বাড়ীর পাঁরবারকে 

কি উপহার দিতে মন চাইছে? কই উত্তর দেবে? 

শুয়ার্ড। 51 [কন্তু ডাবল সেণ্ার করেছেন । অর্থাৎ আজ পর্যন্ত ২০০ 

কমিউীনঘ্টকে নিজের হাতেই খুন করেছেন । 

জোয়াম্স। এবং একই সঙ্গে ২ কোট লোককে বাঁচয়েওছ-_মানে লাল 

কুত্তাদের হাত থেকে । না আমার অরচ এসেছে [ 21 0160-- 
(1190 ০017 615 01909 980) ! আর হতণা চাই না। আসলে গত 

বছরে আমাদের রাইফেলগুলো একটুও রেন্ট পায়ান।*"'ভোর হলেই 

শুনবেন বাইরের উঠোনে ''ও৪ অসহ্য"':2115 ৪১, কেউ বলবেন? 

ব্রবর্নকে কোথায় পাব? নাম্বার টু-আপনাদের যারা জেলের বাইরে 

আছেন তাদের আগাম আঁভযানটা কোথায় হবে বলে গুপ্ত মিটিংয়ে 

ঠিক হয়েছে 2 নাদ্বার িু-কেউ কি বাঁড়র লোকদের মুখে হাস 

ফোটাতে চান ? 
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জুয়ার । কেউ বলবেন ? 

জোয়ান্স। নশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও কি কারুর বাঁচতে ইচ্ছে 

করে না? 

পল। (চীৎকার ) আমার করে কিন্তু আঁম জাননা''.আমি কিচ্ছু 

জাননা । 

জোয়ান্স। যারা জানে তারা নিশ্ুপ-যে জানে না সে কিন্তু চিৎকার 
করছে-_ সুুয়াড এ দৃশ্য অসহ্য । 

স্টুয়ার্ড । যে জানে সে কথা বলুক, ক্যাপ্টেন জোয়াশ্প তাকে ক্ষমা 

করবেন । তাকে £11108 5098 এর সামনে দাঁড়াতে হবে না। 

জোয়ান্প। কেউ বলবে না? কেউ না? আম কিন্তু তিন প্রশ্ন 

করোছ, নাম্বার ওয়ান. 'ব্ুবন্নকে-- 

রোনাল্ড । আঁম- আম বলবো'''আমি বলবো": 

মাভেল+ম্টোন ॥ ( চাঁংকার ) রোনাল্ড | 

রোনাল্ড । চুপ-_খবরদার কেউ বাধা দেবেন না। 

জোয়ান্সপ। 511577০6 ! উত্তেজনা আম পছন্দ কার না। একদম না 

একদম না। এঁদকে এসো, তুমি কি বলতে পার £ বল-_ 

মাভেল। রোনাল্ড আমার দিকে তাকা-- 

ম্টোন। রোনাল্ড তুমি না বলেছিলে তুমি ভদ্রলোক নও, বিপ্লবী । 

জোয়াল্স। স্টুয়ার্ড এদের চুপ করাও কারণ এত রাতে রাইফেল ব্যবহার 

আমার পছন্দ নয় । 

শুয়ার্ড। খবরদার! ক্যাপ্টেন জোয়া*্স রাতে রাইফেল ব্যবহার করতে 

চাননা, 'িবন্তু এভাবে 'রন্ত করলে উনি ক্ষিপ্ত হবেন এবং রাইফেল 

ব্যবহার করবেন । 

জোয়ামস। বল। 
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রোনাল্ড । বিনিময়ে ? 

জোয়ান্স। 'বানময়ে কি চাও? সেটা আগেই বল, কত ডলার কিদ্বা 

বাড়ীর জন্য 

রোনাল্ড ॥ 'বানময়ে কিছ চাই না, শুধু চাই মহন্ত ॥ 

স্টোন ॥ (চীৎকার ) বেইমানশ করে মস্ত £ 

রোনাল্ড। (হাসি) কেন, কেনঃ কেন আপাঁন আকাশের দিকে চোখ 

আটকে 'দলেন? কেন আপান পূর্ণ চাঁদের ভরাট আলোয় ব্যাবয়ে 

দিলেন বাঁচারও একটা মানে আছেঃ কেন আমার চোখে জীবনের 

লোভ এনে 'দলেন প্রফেসার, কেন ? 

মাভেল ॥ রোনাল্ড এটা আবেগ, বাস্তব বড় কঠিন। 

রোনাচ্ড ॥ হ]1, হ্যাঁ জান যত বাঠন বান্তব আমাদের জন্য । ক্যাপ্টেন 

জোয়ান্স কস নয়- এসব নশীত ফী1াত, আদর্শ টাদণ আজ এই চাঁদের 

আলোর বন্যায় ধুয়ে মুছে গেছে আম বুঝেছ-_জীবনের দাম শধু 

জীবনকে উপভোগের মধ্যেই পাওয়া যায় ॥ আম, আম বাঁচতে চাই। 

জোয়ান্স। বাঁচাটা বড় প্রয়োজন, সকলের পক্ষেই, কিন্তু সবাই তো 

_ বাঁচতে পারেনা কম:ঃ রোনান্ড । আপাঁন কন্তু এতবড় একজন বিপ্রবা 

হলেও আপনার মাথার উপর হাজার ডলারের পুরস্কার থাকলেও 

আপাঁন হয়তো (হাস ) আপাঁন হয়তো এতাঁদন পরে বাঁচার 

আসল অথণটা খুজে পেয়েছেন । 1905 09109 (০ 1119 [90110 জটুয়।ড, 

[রিভালবারটা ওদের দিকে তাক করে রাখ, কথা বকল্লেই গুল চালাবে 

যাঁদও ব্যাপারটা এখন আমার বাঁমর উদ্দেক করে ॥ এইবার আসল 

কথায় এস কমরেড, না কমরেড না (হাঁস) বন্ধু রোনাচ্ড॥ 

ব্রবর্ন কোথায়? গত দশবছর ধরেও যে ঘঘুটাকে সারা স্পেন তোল" 

পাড় করেও ধরতে পাঁরন, সেই ব্রুবর্ণ কোথায় বল-_ 

গণ-আদ্দোলন-_-৯ 
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রোনাল্ড । এক্ষ2ুন বলছি তার আগে ওদের সঙ্গে একটু কথা বলার 

অনুমাত দিন। একবার_-বল-ক না হয় ওরা যা ইচ্ছে, তব; বোঝেন 

তো ক্যাপ্টেন ওরা আমার সঙ্গী'''ওরা কাল ভোরে চলে যাবে 

কোথায়-_আর আঁম.''আম বেচে থাকব''*আরও কত বসন্ত" আরো 

কত পূর্ণ চাঁদের রাত'""ক্যাপ্টেন__ 

জোয়ান্স॥ দ; 'মাঁনট সময় দিলাম । এসো আমরা কাল সকালের 2197-টা 

করে ফোল-- (চলে যায়। জোয়াম্স ও ছ্টুয়ারড একপাশে হাসতে 

হাসতে নীরবে কথা বলে । অন্য পাশে ) 

রোনাল্ড ॥ তোমাদের শেষ ইচ্ছে কিছ; যাঁদ থাকে আমায় বলতে পারো কারণ 

বোঝাই যাচ্ছে কাল সকালে তোমরা সূর্য দেখতে পারছো না। 

অবশ্য পল""" 

পল । তোমার কাছে প্রকাশ করার মতো আমার কোন ইচ্ছে নেই। 

জানো বাঁচতে আমার দারুণ ইচ্ছে'''তবু কমরেড গ্রাহামের ভাই 

আ'ম'"*আম বলছি এভাবে-এভাবে'"'মান্ত আমও চাই না। 

রোনাজ্ড । (হাসি) কিন্তু আমি চাই॥ মাভেল। জ্টোন আমি তোমাদের 

শেষ ইচ্ছাটা শুনতে চাই। 

্টোন। ণেষ ইচ্ছা, জডাসের সামনে আম কোন দুর্বলতা দেখাতে চাই 

না, তব--তবুও আমি মানে আমার শেষ ইচ্ছাটা তুমি রাখবে 

রোনাজ্ড ? স্পেন'*'আজকের অত্যাচারতা, ধাঁষধতা, স্পেনের রত্তান্ত 

মুখের দকে তাকাও, লক্ষ লক্ষ বন্দীর অত্যাচার আর যন্নায়***সাইরেনে 
কান পাত, স্মরণ কর ফাংকো আর তার বিশ্বপ্ত এই নরখাদক 

দঙ্গীটর হাতে নিহত অসংখ্য সঙ্গীর কথা'"'তাদের জবালয়ে দেওয়া 

ঘরগুলো, ইজ্জত হারানো রক্তমাখা মেয়েদের দেহগুলো "স্মরণ করো 

রোনাল্ড."'আজ, আজ একান্তেই বাল, সাঁত্য রোনাল্ড জগতে আমার 
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মত 101511606591 ভন্রলোকরাই বেইমান করে, তুমি- তুমিতো আজন্ম 
বিপ্রবী--তোমার মত মাটির দাগ গায়ে লেগে থাকা মানুষ কই কোন 

দিন তো বেইমানি করোন"''তাই আমার শেষ ইচ্ছা তুমি-"-তৃমি স্পেনের 
সবচাইতে বড় যোদ্ধা, তোমার আমার সবার সঙ্গী কমরেড ব্রবনের 

অবান্থীতির কথা ওদের বোলনা, জীবনের মূল্য অনেক"'শকন্তু তোমার 

কাছে আদর্শের মূল্য অনেক বেশী রোনাল্ড:*" 

রোনাল্ড । (হাঁস) মারভেল তোর কিছ ণেষ ইচ্ছেঃ."মার কাছে 
[রে [গয়ে- 

মার্ভেল। খব্দার-মার কাছে ফিংর যাব না। বেইমান। প্রফেসর 

কোনাঁদন বালান, আরজ বাঁল প্রফেদর, আমার--আমার মা বেচে 

নেই । ওর মা ওর মাই আমার মা, তবু--তবু আমার আঙ্গ মনে হচ্ছে 
ওর চেয়ে বোধ হয় আমি তার আপন সন্তান। ও আর আম এক 

একাঁদন পু'লশের চোখ ফাক দিয়ে দেওয়াল টপকে বাড়ী িরতাম। 

এ বৃগ্ধা ছুটে আসত'"হ্যা প্রফেসর ঘমোতোনা'"'মা প্রাত রাতে 

পদধবান শুনত, ঘ্মোতো না""'আমরা এল বাড় ছুটে এসে হাত মুখ 

স্পর্ণ করতো, 1181॥ জবালানো নিষেধ-' অন্ধকারে বাঁড়র চোখ দুটো 

জবল জঙ্ল করত"''কানের কাছে মুখ 'নয়ে বলতো; স্পেনে আলো 

জরবালতে কত বাকীরে 2.'সেই অন্ধকারে বুড়ির হাত থেকে খাবার 

খেতি খেতে ক্ষুধার সঙ্গে মনটাও ভরে উঠত-**আমরা বলতাম তোমার 

দুই ছেলে তোমার দুই চোখে হাজার ৮০৬০৪-এর আলো জবালাবে। 

বাড বলত-না শুধু আমার চোখে নয় সব মার চোখে আলো 

জঙহালাব তোরা সেই মা কখনো এই বীভংপ উদ্মন্ত রোনাজ্ডকে 

্ষসা ধরবে? তোকে দেখে আমার মা, আমার মা আঁংকে উঠবে 

তারপর যখন বলা বেইখাঁন করে স্পেনের সবচেয়ে বড় বিপ্রবী 
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আমাদের সবার প্রেরণা কমঃ ব্রুবনকে ধাঁরয়ে দিয়ে পৃরস্কার নিজে 

এলাম মা, আম জানি রোনাল্ড তোর মা, না''আমার মা ঠিক 

তখন চীৎকার করবে মাভেল- মারেল। তারপর হয় তো হার্টফেল 

করবে বুঁড়'"'খবদশার, তুই মার কাছে যাব না। বেইমান কোনাদন 

যেন আমার মার কাছে ফিরে গিয়ে দেখা না করে-"'বলে গেলাম, 

আমার শেষ ইচ্ছাটা বলে গেলাম । ( মুখ ঢাকে ) 

জোয়ান্স। দ-ামনিট শেষ হয়ে গেছে, তোমার বিবেক এখন 'নিন্কলঙ্ক তো 

রোনাল্ড (হাস )? 

রোনাল্ড । (হাঁস) কথা দিলে কোন আঘাতই আমার কথার খেলাপ 

করতে পারে না ক্যাপ্টেন॥। শোনো তোমরা, যারা জীবনটাকে হারালে 

বাঁনদ্ূরাতের আতংক অত্যাচার আর ব্যর্থ বিপ্লবীর অলীক স্বপ্ন 

দেখে, আঁম-আঁম রোনাল্ড জীবনে বহ ত্যাগ বহু যুদ্ধ করেই আজ 

র্ণক্লান্ত'*'আঁভজ্ঞতায় বুঝোছি**'জীবনের চেয়ে মূল্যবান আর কিছ 

নেই'*তাই'''আম এই মুহূর্তে বলে দিচ্ছি'"'হ) বলছ কমরেড 

ব্রুবরন্নের ঠিকানা" 

সকলে । রোনাচ্ড-_ 
হটুয়ার্ড ॥ 9116106. 

জোয়ান্স ॥ ঠিকানা £ 

রোনাত্ড ॥ এই বাচ্চা ছেলেটাকে ছেড়ে দেবেন তো? 

জোয়ান্স ॥ ঠিকানা ? 

রোনাণ্ড । বলাছলাম-_-পল 'নর্দোষ ওর দাদার অপরাধে-_ 

জোয়ান্স। ঠিকানা ? 

রোনাতড । বল'ছিতো ঠিকানা, তবে এটাও আর একটা শর্ত 

জোয়ান্স। কাল ভোরে মান্ত পাবে, এবার ঠিকানা ? 
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রোনাল্ড ॥ হাঁ কমরেড ব্র:বর্ন কাল ঠিক সকাল চ৮টায়-_-ঠিক ৮টায় 
ওডেসা স্ট্রীট ২ নং করবখানায় যাবেন'''মানে ওখানেই আমাদের 

মাটির তলার একটা ছোট গুগঘাট। 

মাভেল ॥ রোনাল্ড! (চংকার ) 
হটুয়াড। 91191709 1 

রোনাল্ড ॥। ১১ নং কবরের পরেই একটা ল্যাবারনাস গাছ, এই ল্যাবারনাস 

গাছের পূবাঁদকে তিনটে 59০ এগোলেই একটা গর্ত খোঁড়া, 

হয়তো ভাববেন কোন নতুন কবরের গর্ত না তা নয়, এ গে ঢূকে 

যাবেন ঠিক আটটায়। 

জোয়ান্স। ও.ডসা ভ্্রাটের ২ নং কবরখানা, যেখানে ৫০০ কাঁমিউনষ্টকে 

গণ-কবর দেওয়া আছে ? 

রোনাল্ড। আমরা জায়গাটার নাম দিয়ো মৃতদেহের প্রাতশোধ ( হাঁস )। 

সেই গতে নেমে বাঁ দিকের মাঁটতে তিনবার''শতনবার হাত দিয়ে 

আঘাত করবেন আন্তে, আন্তে, দেখবেন, মাটি সরে গিয়ে একটা ছে।ট 

কাঠের দরঞ্জা উশক দিচ্ছে" কুঠ্ঠারতে' "ছোট কুঠ]ীরতেই কাল সকাল 

টায় উপস্থিত থাকবেন কম:ঃ ব্রুবন+"' 

ম্টোন। 16505 | জুডাসের বেইমানি কি এর চাইতেও ভয়ঙ্কর! 

কাঁমউানম্টদের মধ্যেও এতবড় কুইসালিং জঞ্মাতে পারে ? 

জোয়ান্স। (হাস) একথা যে সাত্য, তার প্রমাণ পাবো তো রোনাল্ড, 

আম নিজেই কিন্তু যাব কারণ ব্রুবনের সঙ্গে আমার নিজেরই 

মোলাকাত করার ইচ্ছে'''বহাদনের ইচ্ছে (হাসি) 

গুয়াড॥ 51 কাল সকাল ৮টায় [২০৫০ হতে বাল? 

জোয়া্দ। কবরখানা ঘিরে থাকবে &০০ রাইফেল, ভিতরে ডুকব ৫ জন 

তারপর ব্ুবর্ণ ধরা পড়বে (হাসি) ম:তদেহের প্রাতশোধ !] (হাঁস) 
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ড/11 চলো শ্টুয়ার্ড। বাই দি বাই বন্দীদের বিচারের জনা আর 

আম আসবো না। কারণ এখন আম খুব ব্যন্ত*''তাই দশ্ডাজ্ঞা 

এখনই শোনাতে চাই বন্ধু রোনল্ড আমার সঙ্গে পাশের ঘরেই 
থাকবেন । অরথথাং ওকে অমরা আপাততঃ »ুদলের লোক মনে 

করছি না-*'রোনাচ্ডকে নিয়ে যাও স্টুয়ার্ড নানা এখন চ15৩11 

নয়, সুযেগ দেব''যাও (হাঁসি) আর প্রফেসর জ্টোন, এই যে কি 

নাম যেন- মাভেল এরা সব সকাল ছটায় এবটু কট বরে বাইরের 

উঠোনে দাঁড়াবেন": 

আল্ফে-ড । আর বাচ্চাটকে 91] ছেড়ে দেওয়া""" 

জেয়া্স। হ্যঁঁ"হ্যাত ঠিক, পল'দাদার নাম কম: গ্রাহাম'"গ্রাহামের 

ভাই'"'পল''তোমার দাদা তোমার মৃত্যুর বথা শুনলে আবকে 

উঠবেন তো? 

পল । জাননা । 

জোয়ান্স॥। তোমার দাদা কোথষ্ তুমি জানো না? 

পল। সাত্য জাননা । দাদ'র ঙ্গে আমার**আ্'দের বহযুদন দেখা নেই 

জোয়াম্স। পাবে, এবটু শক পাবে, হজার হোক এবই বাপ মার বন্ত 

এবং রন্তটা খুব প/র্বার নয় (হাস ' &05 ০2১ [১৪01১ 7901 111 

81509 096 56171 €0 [11116 5009 ( চলে যায়) 

আলফেুড । 25তম ব্ঝয়েছিলম খোবা তোবে- তোর ভাগ্য 

যে এতবড় বেইমান করবে একবারও ভাবন। 

পল। আ'ম.''আমাকেও হেরে ফেলা হবে 2 কাল ভোরেই? 

রিচার্ড । আকুফে-ড বাচ্চাটাকে ভয় দোখও না ওকে শাবিতে ঘুমুতে দাও । 

স্টোন। আয়""আয়*'পল তোকে আর একটা গল্প শোনাই*তুই 
ঘুমো""' 
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পল ॥ 0০1০ কাল ভোর্ই আমাদের সবাইকে মেরে ফেলা হবে ? 

চ্টোন। না, না, এত সহঞ্জে আমাদের মারা যায় না রে পল-"'যায় না, 

আমরা আকাশের গায়ে তারা হয়ে থাকব**"তুই আম*''মাভেলি, 

রোনাডে'-*আমরা সবাই তারা হয়ে বেচে থাকব ।**"যেমন দেখা যায় 

ওপরে'''পল এ, এ তারাটা 7১09? রেনচো'"*আমার বাবা" মটমিট বরে 

আমায় ডাকছে কেমন দেখ" 

পল। 17011016 তোমার পান্ই আমি থাকব"'তাই না'''আর 07015 আমার 

মা যখন আমার জন্য বদবে-*চঈৎকার বরবে পল."পলরে-"আ!ম'*আমি 

তারা হয়ে মিটংমট করে জ্বলবো আর বলব এইতো "এইতো আম মা" 

মাভেল। থামাও""'থামাও এসব রূপকথার গল্প, ও জেগে থাক" "ঘুম নয় 

ফু1ংকোর রাজত্বে স্বাধমন মানুষ ঘুতে পারেনা । ঘুমোয় রোনাল্ডের 

*ত বেইমান""'জোয়াম্সের মত এই গণ জেলের ঘৃণ্য শয়তানরা*-.এই 

ঘরটায় আজ আমরা কোনো কান্নার কথা শুনতে চাইনা । আজ 

প্রফেসর স্পেনের কথা হোক, শুধু স্পেনের গান হে ক'"'স্পেনের, দেপনের 

গান:-'(খুয়ারড ও জোয়ান্স ঢোকে) 

ঘুয়ার্ড। 996 ৮০09 801 ভোর ৫টা ৪৫ মিঃ সব [২62৫5 হয়ে নাও, 

তোমাদের বাইরে আসতে হবে" 39101 

জোয়ান্স। 7১০ ছ্টোন আপনার মত 17161101981 প্রবীর ঘৃম এত 

তাড়াতা?ড় ভাঙাতে হোল বলে আমরা দুঃখত । 

ছ্টোন। আমরা সারা রাত ধরেই 7২98৫ 0৪01. জোয়াম্স, ফ্যাসজম 

স্বাধীন ঈত্তাকে কখনো ঘুম্ত দেয় না। 

জৌয়াস। তাই নাঁকঃ তা যেখানে যাচ্ছেন সেখানে কিন্তু আমাদের 

ফ্যসজম- নেই অতএব চ15859 179৩ & 50100. 5166 (0615. ওখানে 

আরামে ঘ.মোবেন । 
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মাভেল। পল"''পল-"'ওঠো-ওঠো-- (পল দাঁড়ায় ) হাঁ এবার বাইরে 

যেতে হবে"'পাঁথবীটাকে ভ লো কবে দেখতে হবে একবার, শেষবার: 
পল॥ আমার এখন একটুও ভব করছ না 00০1৩, ব*বাস করো, একটুও 

না। আম বাইরে গিয়ে পাঁথবীটাকে দেখে একবার শুধু জোরে হাঁক 

দেব “মা মাগো তুম খেয়ে নিয়ো। আমার জন্য কেদনা। 01919 

চ্টোন এর িচেলকে দেখে আমাকে মনে বরো মা॥। 

ম্টোন। পল-**আমার মচেন'"'আমার পল-- (রোনাল্ড ঢোকে ) 

রোনাচ্ড ।॥ 17219৮/91] 13100119175 -বদায় । 

জোয়ান্স। বিশ্বপ্ত কমরেডের আভবাদন গ্রহণ করুন 7:০£ 901)০ আর 

মাভেল। 

মাভেল।॥ ক্যাপৃঃটেন জোয়ান্স, মৃত্যুত্র আগেও আমাদের এই বেইমানটার 
মুখ দেখে মরতে হবে 2 10) 25 015 0৪100110615 2 এখানে এই 

বেইমানটা কেন ? 
ম্টোন॥ ওকে অগ্রাহা কর। বুক উচু করে ওহক অগ্রাহ্য করেই এগয়ে 

যাই চল- এসো--এসো পল""" (খাগয়ে যায়) 

জোয়ান্স। দাঁড়াও পল-"শিশুমৃত্যু বড় করুণ ব্যাপার। আলফে-ভ 

পলের কাছ থেকে ওন্ন কোন ইচ্ছা থাকলে জেনে নাও, আম শিশুদের 

ভালবাসি । আমার বহাদনের স্বপ্প শিশুরা সব্বাই আমায় ঘরে চে'চাচ্ছে 

“চাচা জোয়ান্স,। 0০০1 জোয়ান্স জিন্দাবাদ । পূলর টাফ চাই না 

চকোলেট, আম দেব এক্ষাণ আম দেব। 

আল। পল? আমায় 'কিছয বলবে? কিছ; বলবে আমায়? তোমার 

মাকে কিছ? বলতে হবে ? 

রোনাজ্ড। পল? কমরেড পল ॥ (হাত বাড়ায় ) 

পল। (রোনাল্ডের দিকে তাকায়, তারপর আলফেডকে বলে ) আমার 
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মাকে একটা কথা বোলো-_আাঁম জানতাম কমরেড গ্রাহাম-_মানে 

আমার দাদা এখন কোথায়, 'কন্তু আম'"'আমি বালান" (হাত 

তুলে প্রশ্থান ) 
রোনাল্ড। কমরেড পল 1! 1২০৫ 99100 ! 

জোয়ান্স। কাকে £০৫ 921016 দিচ্ছ? .ওরা তোমাকে ঘৃণা করে! 

০৩ ঘৃণা করে। বুঝতে পারছোনা এটা? আমার চাইতেও ঘৃণা 

করে। 

রোনাল্ড । আজ পাঁথবীর সবার ঘৃণা গায়ে মেখেও আমার দারুণ আনন্দ 

0800510 জোয়ান্স, আম যে আজ মস্ত! 

জোয়াম্স॥। মৃক্তিত জন্য এত তাড় কিসের? ভালো কথা, আম এক্ণি 

ব্রবনের সন্ধানে ওডেগা আ্ট্রাটে রওনা হয়ে যাচ্ছ। পথটা দুর্গম" 

পাহাড়ী রাস্তা তাছাড়া পরণুর অপারেশনে 7১1,00৩ 1179 পর্যন্ত 

[বিকল করে দিয়েছে । ওডেগা স্ট্রীট অন্ততঃ দৃঘটটার রান্তা অতএব 

আম এক্ষণ রওনা হব। তার আগে, সাজে্ট জ্টুয়্ড | 
হটুয়ার্ড। ০5 911. 

জোয়ান্ম। ভাবছ প্রান্তন কমরেড, আমাদের বন্ধু রোনাল্ডঃক কি উপহার 

দেওয়া যায়? হাজার হোক 5 010 ৪ 106 60917 2৩। নঃস্বারধভাবে 

সমালেত্র সব চাইতে বড় শন্রকে ধারয়ে দিচ্ছে। আলফেঃড এক 

সঙ্গে কত জনকে 11178 998৪৫ এর সামনে দাঁড় করানো যাবে? 

আলফে্ড ॥ দেওয়ালের প্রস্থ ১৫ ফুট ক্যাপটেন। 

জোয়াম্স। অর্থ ৬০ জন বন্দীকে এক সাথ। বন্দী এখন কতঙ্রন পাঠানো 

হোল £ 

আল। এদের নিয়ে ৫৮। 

জোয়াশ্স। অরাথ আরো দুজন-'অন্ততঃ এক জন তো পাঠানো যার 
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1711118 50484 এর সামনে । কিন্তু না রোনাল্ডকে পুরস্কার আমায় 

দিতেই হবে, নয়তো স্বয়ং ফাংকো রগ করবেন"*"ফ2াংকো উপকারীকে 

পুরস্কার দেবেনই** বিশেষত সে যদ কাঁমউননত্ট হয় (হাস) ০1] 
ঘটুয়াড+ বন্ধু রোনাহ্ডের পরমায়2 আরও তিন ঘণ্টা বাড়ানো হোল। 

1716 ৬111 ০০ 51706 2 9" (হাস । প্রস্থান ) 

আলফে-ড । রোনাল্ড আর 'িতন ঘণ্টা পর তোমার মত্যু॥ 

রোনাচড । আয (হাস। নেপথ্যে মা মাগো, ধবনি চঈংকার, গুলির 

শব্দ, আতনাদ, অনেক গীলর আওয়াজ ) 

রোনাল্ড। পল""'কমর্ডে পল"''আস্ছ আমিও আসাছ'""মাভেল আমার 

জায়গাটা ওখানে £০৪১ করে রাখ । (নেপথ্যে গান ভেসে আসে, 

রোনাল্ড হাত নাড়ে) 

নেপথ্যে ॥ [২৪৫1০ মাঁদ্রদ'''আজবের বিশেষ সংবাদ বুলেটিন । জেনারেল 

ফাংকো বলেছেন, স্পেনের জেলে কোন বন্দীবেই হত্যা বরা হচ্ছে 

না॥ স্পেন শাণ্তিপূণ ভাবে গণতণ্রের অভনষ্ট লক্ষ্যে পৌৌছবেই” তবে" 

নেপথেো ধবান ॥। [7410 01500] (দুজন বন্দীকে ঠেলে ঢোকান হয় ॥ 

্টভেনসন আর "স্নথ ) 

মথ | বাইরে থেবেই শুনে এলাম"'রোনাল্ড বেইমানি করেছে'''সেও 

নাঁক এই জেলে আছে। 

জ্উভেন। হ]াঁ সে নাক কমরেড ব্রঃবন্নের ঠিকানা আর আমাদের গুপ্ত 

ঘাটর কথা বলে 'দয়েছে। 

[স্মথ । এবই জেলে অথচ বেইমানটাকে বিছ করতে পারাঁছ না" 

হাতে একটা তস্ত্ুও নেই **( রোন্ড সামনে আসে) 

রোনাল্ড ॥ থাবলে_-? 
দৃজন 1 রোনাল্ড ! বেইমান রোনাল্ড*" "1! 



ঝড়ের খেয়া ১৩১ 

রোনানড । দাড়াও, দাড়াও অস্ না থাকলেও আমার মৃত্যু দেখার পণ্য 
থেকে তোমরা বাণ্চত হবে না কমরেড । 

ঘ্টভেন । মানে-তোমায়-""ওরা বেইমানির মূল্যে মুত দেয়নি। 

রোনাল্ড । ওরা কোনাদন তা দেয়? 

স্মথ । আমাদের প্রশ্ন করছো কেন? নিজেকে কর। 

রোনাল্ড। (হাঁস) আমাকে শীজজ্ঞেস করেই তো উত্তর পেয়োছ, ওরা 
ঠকছ- 'ফাঁরয়ে দেয় না। 

'ঘ্টভেন॥ তাহলে*"'তাহলে""ব'ইরে হাজার হাজার কমরেডদের পক্ষে 

আমাদের জিজ্ঞাসা কমরেড বুবনরে প্রিয়তম শিষ্য রোনাল্ড আঙ্গ 

বেইমান করল কেন? কিসের লোভে ? 

রোনান্ড । (চীংকার ) বেইমান ? (হাসছে ) না বেইমানি নয়". 'প্রাতশোধ। 

স্থ। কার উপর? 

রোনাল্ড । স্পেনের দূষমণ,। বিপ্রবের দষমণ ক্যাঃ জোয়াম্সের উপর 

প্রাতশোধ । 

দুজন। রোনাল্ড। 
রোনাত্ড । 95, 1 11955 ৫0101. বেউ জানেনা, সূইসাইভ 50৪৫এর 

নিদেশি কেউ জানেনা । জেলে ঢ্কবার আগেই স্বয়ং ভ্রুবর্নের কাছে 
পাকা দঘণ্টা 'রিহার্সাল 'দয়োছ। ধরাও ঠিকমত পড়লাম, মাঝখান 
থেকে মাভেলটা আমায় গেপ্তার হতে দেখে উটকো ছুটে এসে ধরা 
পড়লো :-"কনতু ওকে বলতে গ্ারনি'**ক।উকে বলতেপারানি। এটা কমরেড 
ব্রবনের নির্দেশ**সুইসাইড 598৪৫ এর ৮1218 যেমন করেই হোক আজ 

আটটায় ঠিক ৮ টায়। %৪১ (প্রচণ্ড হাসি | ঘণ্টা বাজে । হঠাং সব থামিয়ে 
রোডওর ঘেষণা £ রেডিও মাদ্রদ জরুরী ঈংবাদ। আমরা গভপর 
দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে স্পেনের 'মাঁলাশয়ার উপাধ্যক্ষ প্রোসডেণ্ট 
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ফাংকোর বিশ্বস্ত সহকমণ ক্যাপটেন জোয়াম্স আজ সকাল ৮টায় নিহত 

হয়েছেন, ওডেসা স্ট্রীটের দুনম্বর কবরখানার মধ্যে কাঁমউীনষ্ট সম্মাস 

বাদীদের পাতা মাইন 'বিস্ফোরনেই ক্যাপ্টেন জোয়ান্স নিহত হয়েছেন 

বলে আশংকা করা হচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ, আন্দালুসিয়ায় ধৃত 

কামউীনম্ট সন্ত্রাসবাদী রোনাজ্ডের প্রতারণার ফলেই ক্যাপটেন জোয়াম্স 

এই মারাত্বক ফাঁদে পা দেন। প্রেনারেল ফাংকো সারা দেশে 

জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। এক শোকবার্তায় জেনারেল ফাংকো 

বলেছেন, শান্ত পূর্ণ ভাবে") কমরেড পল, তোমায় 7০৫ 58109, 

তুমি দাদার 'ঠকানা জানলেও বলাঁন-_-এবার উপর থেকে আমায় একবার 

চ২০৫ 9৪109 টা |ফারয়ে দাও-_- 

দুজন । রোনাল্ড ! রোনাল্ড""' 

রোনাল্ড ॥ 0090৫ ০১০ কমরেডস'"' 

( নেপথ্যে আগরণের গান ) 



ঘরে ফের! 
লু-ইয়েন-চো 

অননবাদ £ তুলসী লাহড়ী 

চাঁরন্র 

আঁভনেতা/আঁভনেনী 

তুং হুই-জ্জান ভুঁমকা ভট্টাচার্য ১ 

ওয়াং পিয়াও সুনীল মৃখোপাধ্যার 

[সয়াও সুই কুমারী মৌসুমী দত্ত 

বুড়া "দিদিমা বেলা রায় 

তুই হুইফেন-  আঁনমা মজুমদার 

ওয়াংস-হুয়া সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় 

গল-তে-উ কালীপদ ভোৌমক 
১ম সঙ্গ? বাসভ্তী মুখোপাধ্যায় 

২য় সঙ্গী স্নেহলতা দাস 

১ম সভ্য আনল মুখোপাধ্যায় 

১ম প্রাতিবেশী তুষার দত্ত 

হয় প্রাতিবেশ? সম্ভু মুখোপাধ্যার 

ওয় প্রাতবেশী প্রবীর ঘোষ 

প্রযোজনা 

আর্ট থিয়েটার ( কাঁচরাপাড়া ) 

[ ১৯৫৫ সালে নিয়ামত আঁভনয় সূচীতে ] 
গণ-আন্দোলন--১০ 
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পাঁরচালনা 

সুনীল মুখোপাধ্যায় 

“ পাল্ডং ইনন্টাটিউট মণ)” 

[ নয়াচীনের একজন অখ্যাতনামা অন্প বয়স্ক লেখকের 'বিরাচত 

একাঙ্ক নাটক ] 

চরিনরালাঁপ 

তুই হুই-জান, কাঁষ কো-অপারেটিভের নারী কমঁদের আভনেত্রী 

ওয়াং 'পিয়াও তার স্বামী । সহরের সরকারী ্টোরের ভারপ্রাপ্ত 
উপাধ্যক্ষ । 

সিয়াও সুই ওদের একমান্র কন্যা ॥ বয়স ১০ বৎসর 

বুড়ী 'দাঁদমা ওয়াং-এর মা। 
তুই হই ফেন হুই-জানের ছোট বোন । স্কুলের শিক্ষায়িত্রণ। 
ওয়াং-সি-হযয়া তার স্বামী ॥। কষ কো-অপারোটভের উপাধ্যক্ষ 

আদর্শ কৃষক ॥ 'পিয়াও পাঁরবারের সঙ্গে তার 

আত্মীয়তাও আছে। বুড়ী 'দাদমা তাকে ঘরের 

ছেলের মতই দেখেন । 

গল-তে-উ কেঅপারেটিভের সর্বাধ্যক্ষ ৷ 

প্রাতবেশীগণ কো-অপারোটভের কমশগণ 

একালেরই কাহনী অর্থাৎ বিপ্লবের পরে জাতীয় নব সংগঠনের যুগের 

কাঁহনী। স্থান চীন দেশের একট কীষজীবর বাড়ীর বাহিরের ঘর। 

দেওয়ালে চেয়ারম্যান মাওয়ের ছাঁব এবং কিছু লেখা পট ঝুলছে। 

দেওয়ালের গা ঘেষে একাঁটি টেবিলে অনেক রকম 'জানিসপত্তর 



ঘরেফেরা ১5৩ 

বেশ গুছিয়ে রাখা আছে । আর আছে একগাদা বই। ঘরের মাঝখানে 

আছে একাঁট পুরানো সেগন কাঠের টোবল আর কয়েকাঁট বেঞ। 

একপাশে একাঁট বাঁণের চেয়ার এবং বাঁশের টুল আছে । একটা বাঁশের 

টোবলের উপর একটা সেলাই-এর সরঞ্জাম রাখার ছোট ঝু'ড় আছে। ঘরের 

একপাশের দেয়ালে ওয়াও 'পয়াং এর একাঁট ফটো ঝুলছে। তার গা ঘেষে 

একাঁট হংস 'মথনের ছাব॥। কোনও বড় ছাব থেকে কেটে আঠা 

[য়ে কেউ এ'টে 'দিয়েছে। 

দুপুরবেলা । কাঁচের সার্ঁর ভিতর দিয়ে বাইরে চকচকে রোদের 

আভাস । কল্তু ঘরের মধ্যে বেশ একটু স্নিগ্ধ শান্ত ভাব। ঘরে 

কেউ নেই । পর্দা উঠে যাবার একটু পরে হই ফেনের সঙ্গে সিয়াও 

সুই এল । তার বই গ্লেট সব হুই ফেনের হাতে । ছুটে ঘরে 

এসে 'সয়াও সুই চেশচয়ে ডেকে বললে-_ 

ণসয়াও সুই । মা-_-ওমা--আম ইস্কুল থেকে এলাম । 

হুইফেন:। (বই গ্নেটের স্যাচেল দেওয়ালে ঝোলাতে ঝোলাতে ) সুই 
তোর মা এখনও 'ফেরোন । 

1সয়াও সুই । (টোবলের নীচে থেকে একাঁট খাতা বের করে)ও মাসী! 

দ্যাথ__ 

লুই ফেন। (তার কাছে এসে) সুই! কক্ষনো মাসি ব'লে ডাকাঁব না। 

বলাব গুরু মা। 

সুই । সে তস্কুলে বলব। বাড়ীতেও মাস বলব না? বারে! 
ফেন:।॥ স্কুলে সে কথা তোর মনে থাকে না কেনঃ তোর মা বাঁঝ 

এই খাতা কনে দিয়েছে রে 2 

সুই। না। আমার খাতাটা তো লাল। এটা মার খাতা । 

কেস। দেখ দৌখ। (সুই তাকে খাতা দিল ) 
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সুই। মা রোজ রোজ অনেক রাত অবাধ লেখে, মাসি--ও না গর মা। 
ও না সে তস্কুলে__মাসি-_মার হাতের লেখা খুব ভাল। না? 

ফেন-। (খাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ) সত্য ত'! দিদির লেখা দেখে কে 
বলবে যে মোটে 'তিন বছর হ'ল ও লেখাপড়া শিখেছে । 

সই। আর কয়েক বছর পরে মা গুরুমা হবে না মাসি? আম তখন 

[ক বলব ঃ (ফেন- হেসে ফেলল) আচ্ছামা এত বড় হ'য়ে কেন 

লেখাপড়া শুর; করল ? 

ফেন-। আগে বড়লোকরা আমাদের লেখাপড়া করা পছন্দ করত না, 

তাই পড়াশুনোর সাব্ধা আমাদের ছিল না। আমরা খুব গরাব 

চাষা ছিলাম যে। 

সুই । এখন ত' আমার বাবা খুব বড় চাকরী করে। নামাসি? 

কেন: ।॥ বাবার জন্যে তোর মন কেমন করে নারে? 

সুই । হণ! বাবা ত' কতাঁদন আসে না, মা বলে বাবা যখন ফিরবে 

তখন আমার জন্য একটা খুব বড় ফাউণ্টেন পেন আর একটা সাত্য 

ড্রাম কিনে দেবে । আম বাজাব ধদ্মর ধম্মর ধাঁই ধাই। আচ্ছা মাঁস ! 

বাবা-মাকে আমাকে 'দাঁদমাকে দেখতেই আসে না, কেন ? 

ফেন:। কি বোকা মেয়ে তুই। তোর বাবা দেশের কাজ করছে, দেশের 

লোকের সেবা করছে যে! এই দ্যাখ তোর বাবার চিঠি এসেছে । 

সুই। (ফেনের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে) বাবার চিঠি এসেছে! ওমা-_. 

ও$£, মা ত' এখনও ক্ষেত থেকে ফেরোন-_ও 'দাদমা_ 

ফেন-। চিঠিটা হারিয়ে ফোৌলসং না কিল্তু। 

সুই ॥। (যেতে যেতে )হারাব কেন? সবাইকে দেখাব । ও 'দাঁদমা__ 

বাবার 'চাঠি-- 

(নাচতে নাচতে চলে গেল । ফেন:, ওয়াংএর ছাবিটার দিকে চেয়ে ) 
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ফেন:। সাঁত্য! একবারাট ঘরে ফিরে এলে 'দাঁদ যে কত খ.সী হ'ত। 

আজ চার বছর ও ঘরছাড়া ৷ 

( ওয়াং সহুয়া পা টিপে টিপে ঘরে এসে, তার পিঠে হাত দিয়ে 

বলল ) 

[সহুয়া। স্কুল ছাট হ'ল? 

ফেন্॥। ওাঁক (একটু পরে গিয়ে) আমরা কি নিজেদের ঘরে আছি নাক £ 

কেউ দেখলে ঠাট্টা করবে না_-হাসবে না । 

হুয়া । হাসবে কেন? আমরা ক নতুন বর কনে? আর হাসে ত 

বয়েই গেল। আমরা এখন প্রায় বুড়োবুড়ী । 

ফেন। তুম কি গো! চল, ঘরে চল! খাবার দাবার কিছ; রান্না 

করা হয়ান ! 

হুয়া । স্কুল ছাট হল অথচ বাড়ী গিয়ে দৌখ তুমি নেই । তাই এখানে 

চলে এল.ম। 

ফেন:। তুমি এইরকম হন্যে হয়ে বউ খুজে বেড়াও জানলে, লো?ক 

তোমায় ঠাট্টা করবে, দেখো । 

হুয়া । হিংসে করবে, ঠাট্টা করবে না। 

ফেন। (খুশী হয়ে হেসে) শার্টের বোতাম লাগাও নি কেন? ঠাণ্ডা 

লাগবে যে। 

হয়া। (বোতাম লাগাতে লাগাতে ) আঙ্গ খাওয়ার ব্যবস্থা ক হবে? 

ফেন:। 'কিকাণ্ড করছ? চুপ কর! 

হুয়া। িআবার করাছ, জানো ফেন:। তোমায় কাছে পেলেই আম 

যেন কেমন হয়ে যাই। (একটু চুপ করে থেকে) ওটা আমার স্বভাবে 

দাঁড়য়ে গেছে । আম একটা অকাট মুর্খ চাষা, তোমার মত লেখাপড়া 

করা ইস্কুল পড়ান মান্টারনী-_ 
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ফেন.। খ-ব হয়েছ, থাম। চাষী হওয়া কোন অপরাধ নয়। তাছাড়া 

তুমিও তো কো-অপারোটভের ছোট কতশী। তার উপর সেরা চাষাঁদের 

একজন হয়েছ । 

হুয়া। মেলা ত গুনগান বরা হ'ল" মাত্টারণী ঠাকরুণ, এবার আমার 
ঘরে চলুন । 

ফেন। গিয়ে বেগের উপর দাঁড় কাঁরয়ে রাখি চল। জানধাদাদ এখনও 

ফিরল না কেন? 

হয়া। তোমার "দিদির দল-- প্রথম দলকে পাল্লা দিতে ডেকেছে। 

ফেন-। দাদ, সাঁত্য অদ্ভুত মেয়ে না ? 

হুয়া। যা বলেছ, ও সাঁত্যি চাষীর দলের সেরা মেয়ে । কো-অপারেটিভের 

শীতের শেষের চাষের সময় ওর দল খুব কাজ করেছে। 

ফেন:। (লেখার খাতাটা হঃয়াকে দে'খয়ে) আবার এাঁদকে দ্যাখ ! সবার 

অজান্তে রোজ ঠক খেটে ভেখাপ্ড়া বরে। দিদির হাতের জেখা তোমার 

চেয়ে কত সংন্দর। 

হুয়া। আঁমও ত' রোজ সন্ধ্যার সময় কু'ড়েমী না ক'রে লিখতে বাঁস। 

ফেন-। সেত' আম তাড়া দিয়ে বরাই, 'দিদি নিজে থেকে এইসব বরে। 

হুয়া । জানো ফেনম! তোমার 'দাঁদ যে ওয়াং পিয়াওর সঙ্গে পাল্লা 

[দিতে চায়! আঁবাশ্য দলের পাঁরচাঠলকা হিসেবেও ওর লেখাপড়া 

শৈখা খুবই দরকার । আসল কথা নিজের চাড়েই লেখাপড়া করছে। 

ফেল । (চাপা গলায়) জানো! আজ আমার বোনাই মশাই চিঠি 

গলখেছে। 

হুয়া । চিঠি? বলকি? কোথায় সেটা? 

ফেন-। সুই 'নয়ে গেল ॥। আচ্ছা-অতাদন হ'য়ে গেল, ও বাড়ী আসে 

নাকেন? দ.চার দিনের জন্যও ত' আসতে পারে। 
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হুয়া। মেয়েদের মত মন ত' তার নয়। তোমরা ত' চেন নিজের ঘরটি 

আর বরাঁট। সে হচ্ছে--কি যে বলে--উপাধ্যঙ্ষ, তার কত কাজ 

ফেন-। কি? মেয়েদের মনের কথা ফি বলছ? ভাল করে বলত, 

শুনি ? 
হয়া। আসল কথা হচ্ছে--(সিয়াও সুই এর সঙ্গে বুড়ী 'দাঁদমা এল ) 

সুই । 'দাঁদমা। এই ত" মাপী-মানে গুরুমা-দাঁদমাকে চিঠিটা প'ড়ে 

দাও--দিদমা শুনবে । 

দিদিমা । (চিঠি দিয়ে ) একবারাটি চিঠিটা পড়ে শুনয়ে দে। সুই ওর বাপের 

জন্য খুব আঁস্ুর হয়েছে । হবেই না বা কেন? সেত' আসেই না। 

হুয়া। তার কত কাজ । 

দাদমা । সবাই বলে কাজে ব্যন্ত। অত কাজ আমার ভাল লাগে না। 

ফেন! চিঠিটা পড় মা। এ বেলা আমাদের এখানেই খাওয়া-দাওয়া 
কর না? পড় পড়। জানস-, ছ-সাত মাস ছেলের একটা 'চিঠিও 

পাইীন। 

হয়া। উপাধ্যক্ষ যে, দদন বাদে অধ্যক্ষ হবে। এই সব চিঠি ফিটি 

লেখার সময় তার.কই ? 

দাঁদ। হক্-পর্ক আর আমায় শোনাস না। আসুক বাড়ীতে, আম বলে 

দেব যে হয়া সব সময় তোর 'দিকে টেনে কথা বলত । ফেন্ পড়, । 

হুয়া। হুহুপড়। আমার কথা লিখেছে নাঁক দ্যাখ ত ? 

দাদ । িলখবে বৌক।॥ সে ভুলে যাবার ছেলেই নয় । ফেন পড়া সুরু 

কর্ 

ফেন:॥ (পড়তে লাগল ) মা__আঁম এ মাসের ১৫ই তারিখে বাড়ী পোৌঁছাব । 

আম তোমায় সঙ্গে করে সহরে নিয়ে আসব । দেখা হলে সে সব 

কথা হবে। 



১৪৮ গণ-আন্দোলনের নাটক 

'দিদি। বাড়ী আসবে! ও মাগো 1 সুই তোর বাপ আসছে রে। আজ 

কত তারিখ ? 
ফেন:। পনরই । 

দিদি। পনরই! গ্যাঁ! হা ভগবান! তাহলে হয়ত' এক্ষমণ এসে পড়বে । 

ও সুই শুনাছস? তোর বাপ এখান এসে পড়বে । (আঁস্থর হয়ে 
ছুটোছটি সুর: করল) 

ফেন॥ | হুয়াকে চাপা গলায় ] দাদর কথা কিছুই লেখোঁন কেন বলত ? 

হুয়া। (চাপা গলায়) ঘরে এলে ঝুঁড় ঝড় কথা বলবে যে! চিঠিতে দু 

এক কথা 'লখে আর ?ি হবে ॥ আমার কথাও ত" িছ? লেখোন। 

ফেন:। যাকগে যাক ।॥ ঘরে ফিরছে ত'। তা হলেই হ'ল। সুই! 
সুই। (বাহরের দিকে উক 'দিচ্ছিল। ফিরে বলল) ক মাঁস- মানে 

গুরুমা ! 

ফেন্ । তোর বাপ ঘরে ফিরে আসছে শুনে তোর মনটা খুব খনশী 

হয়েছে, নারে ? 
সুই ॥ (নাচতে লাগল ) হু, বাবা আসছে, আমার বাবা আসছে-_- 

দাঁদ। (ঘুরে কাছে এসে)ককাণ্ড দ্যাখ! দুঈদন আগে চিঠিটা লিখতে 

পারেনি । মুরগীগুলো সব ছেড়ে দিয়েছি যে। ছেলে নাকি মন্ত 

কাজের লোক হ'য়েছে,। হঃ! সেই আগের মতই আছে । কোনও কাজ 

আগে থেকে ভেবে চিন্তে গুছিয়ে করতে ও এখনও শেখোঁন। উপাক্ 

হয়েছে-_ 

হুয়া । উপাধ্যক্ষ । কত কাজ.তার। হঠাৎ আসা "স্থির করেছে, তাই 

আগে লিখতে পারেনি । 

দাদ। এ শোন ফেন্। হুয়া আবার সেই কাজের সাফাই 'দচ্ছে। 

হূক্লা। সত্যি! ওয়াং বাড়ী এলে আমার যে কত পরামর্শ নিতে হবে। 
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সে কত দেশ দেখেছে কত কাজ 'শখেছে কত ভাল ভাল কো-অপারোটভ 

চাষ দেখেছে । ফেন:! তুমিও ওর সঙ্গে স্কুলে পড়ানর সাীবধা 

অসুবিধার কথা আলোচনা ক'রতে পার। ও অনেক 'কছ জানে । ও 

যখন গোঁরলা হ'য়ে যুদ্ধ করেছে, তখন থেকে লেখাপড়া কত ক শিখেছে ! 

ফেন-। ও সব কথা আমায় কি শোনাচ্ছ? দ্যাখ ত' দাদ মা! আম 

যেন ওর কথা গকছুই জান না। আনন্দে দিশেহারা হয়েছে । 

দাদ । থামলো থাম: । তোদের বর-কনের বচন শুরু হলে ত' আর 

শেষ হবে না, তোরা কেউ গিয়ে বউকে বাড়ীতে ডেকে আন । তোরা 

ত" জাঁনস না আমি জানি হুই_জানং পিয়াও এর যাগ্য হবার জন্য 

কত কি, ভয়ে ভয়ে চুপ চুপি শিখছে । হাঁ! অনেক রাত পযন্ত 

জেগে থাকে, লেখাপড়া আঁক কষা কত ক করে। যাকগে বাবা! 

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরছে, এবারে সব ঠিক হয়ে যাবে, নানা 

সাঁত্য সমর্থ বয়েসের সোয়ামী-্তীর বছরের পর বছর দেখাশোনাই 

নেই, এ আমার একটুও ভাল লাগে না। ফেন.! তুই আর তোর 

দাদ তোরা দুজনেই বড় ভাল মেয়ে । তোর 'দাদর চেয়ে একাদকে 

1কল্তু তোর বরাতটা ভাল॥ তোর 'দাদদ ত' মুখ ফুটে বলে না, 

[িম্তু মনে মনে_এই দ্যাখ আমি বকেই চলেছি । এবার ছেলে বাড়? 
আসুক--আ মি অনেকাঁদন আটকে রাখব । গলখেছে যে আমায় সহরে 

ণনয়ে যাবে । আম কক্ষনও যাবো না। পাড়াগেয়ে শর্গাল্স বাল্নদের 

সহর ভাল লাগবে কেন? তার চেয়ে 'সয়াও সুই আর তার মাকে 

নয়ে যাক: । ওরা এখন ঘুরবে গিরবে কত দেশ দেশাস্তর দেখবে । 

আমি বুড়া হয়ে গোছ আম ঘরুতে পারবই বা কেন আর ঘুরবই 

বা কেনঃ গাঁয়ে থাকলে কি দোষ হয়ঃ আর দোষই যাঁদ হয় হোক, । 

এই আমার ভাল । 'কিবাঁলস ফেন:?ঃ (তুং হুই জান: বাইরে থেকে 
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এল । খেতের কাজে সুনাম পেয়েছে, তাই ওর মুখে আনন্দ উছলে 

পড়ছে ॥। ওদের মেয়েদের দলের আরও দহুজন কো-অপারোটভ মেম্বার 

জানের সঙ্গে এল । ) 

জান: ॥ (সঙ্গীদের লক্ষ্য ক'রে ) আমরা কিছুতেই হার মানবো না ॥ তোমরা 

বাড়া গিয়ে তাড়াতাড় খাওয়া দাওয়া সেরেই ফিরে এস॥ যত শীগ্গাগর 

পার আমরা গিয়ে খেতের কাজ সুর করব, বেলা যাবার আগেই 

আমাদের কাজ সেরে নিয়ে, তারপর অন্য দলের কাজের সাহায্য ক'রব। 

সুই । মা-__-ওমা- আমার বাবা 

জান-। (মেয়ের কথা কানে না 'নয়ে) ওদের কাউকে কেউ বল না কিন্তু 

যে আমরা গিয়ে ওদের কাজে সাহায্য করব । 

১ম সঙ্গী । কোনও চিন্তা নেই, আমরা একাঁট কথাও ওদের বলব না। 

২য় সঙ্গী । আচমকা ওদের ক্ষেতে গিয়ে চেশচয়ে বলব “তোমাদের কাজ সেরে 

[দিতে আমরা এসে গোঁছ ।” ওঃ ওদের যে ক তাক- লেগে যাবে । 

জান: । ছিঃ! আমরা বাহাদুরী দেখাতে যাব কেন? ওরা তাতে লজ্জা 

পাবে যে॥ 

ই । ও মা 

জান ॥ একটু চুপ করত সুই ॥ 

দিদিমা ॥ মেয়েটা কখন থেকে বলতে চাচ্ছে__ 

ফেন-। ওর বাবা বাড়ী আসছে । 

জান-। সাঁত্য বলাছস ফেন:! ওসব ঠাট্রা তামাসা আমার ভাল লাগে না। 

হুয়া । ক কাণ্ড! আমরা কি তোমার সঙ্গে রগড় কাচ্ছ নাকি? ওয়াং 

[পয়াও সাঁত্যই আজ বাড়ী আসছে । 

[দাদি । বিশ্বাস না হয়, এই দ্যাথ তোর 'চাঠি। 
( জান, চিঠি 'নিয়ে পড়তে লাগল ) 
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সঙ্গীরা ॥। এ্যাঁ! ওয়াং পিয়াও আজই বাড়ী আসছে ? 

২য় সঙ্গী। আজ জান- কত খুশীই না হবে॥ "ক বাঁলসং: ? 

জান-। ( মনের উচ্ছবাস চেপে) ওসব কথা মনে করবার সময় কই আমার ? 

দাঁদমা। শোন কথা । ছেলে এক্ষহাণ এসে পড়বে 'কল্তু। 

হুয়া । সাঁত্য ! চল আমরা বাড়ী যাই। 'পয়াও আসছে, সেজন্য ত' ওদের 

একটু গোছগাছ ক'রতে হবে, "ছিমছাম হ'তে হবে। 

জান, (হেসে) কি আশ্চর্য! সেজন্য তোমাদের তাড়াতাড়ি ক'রে সরতে 

হবে কেন? গ্রোছগাছ সাজসজ্জা আবার কিঃ আসছে ত' আসছে, 

ঘরের লোক ঘরে 'ফিরছে। 

ফেন:। আহা! ওসব ছল সবাই বোঝে 'দাঁদ। 

জান ॥। তুই একটা বিষম বোকা মেয়ে । 

হুয়া । যাই বলনাকেন! আম বাজী রেখে বলতে পার যে আনন্দে ওর 

মন গরগর, বুক ধড় ধড়, চোখ সর সর। 

দাদমা । তোমরা এখন যে যার ঘরে যাও ত' । 

( সবাই হাসতে হাসতে চ'লে গেল, ফেন ফিরে এল ) 

ফেন। 'দাঁদ ওয়াং এলেই কিন্তু আমায় খবর দিও ভাই । 

(হুয়া ফিরে এল ) 

হুয়া । এখন গুরুমার্গীর বম্ধ ক'রে ঘরে গিয়ে রত্ধন করবে চল। 

ফেন:। তোমার মত আদিখ্যেতা আর দোখান । 

( ফেন আর হয়া চলে গেল) 

দাঁদমা। ওদের দুজনের কেমন সং্দর জোড়া মিলেছে । সব সময় হাসিখুসি 
লেগেই আছে। 

জানং। ( একটু আনমনাভাবে )'সাঁত্য ওরা মনের সুখেই আছে। 

দাঁদমা । প্রথমে আমার বেশ একটু ভয় ছিল। ক'নে লেখাপড়া করা মেয়ে” 
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আর বরাঁট হচ্ছে দস্তুর মত আন্ত চাষা । সাঁত্য বলাছিবৌ ! আমি 
ভেবেছিলাম যে ভালবাসার নেশা কেটে গেলেই হুই ফেন: হয় ত তার বরকে 

অচ্ছেপ্ধা করবে । কিন্তু ওরা বেশ মনের সুখে ঘর ক'রছে। যুগও 

পালটাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনও বদলাচ্ছে । 
জান । (কতকটা আত্মস্থভাবে আনন্দের সঙ্গে) হাঁ আমাদের রীতনীতি 

ধ্যান ধারণা সব কছুই বদলে গেছে। 

সই। ওমা-মা। আমরা এখন খেয়ে দেয়ে তারপর বাবার জন্য দ্ণীড়য়ে 
থাকব না? 

দাদ । আহা রে। খিদে পেয়েছে রে। আচ্ছা আম ওকে খাওয়াচ্ছি, 

তুম হাত মুখ ধুয়ে ছিমছাম হ'য়ে ভাল দেখে একটা কিছ: পরে 

নাও বোৌ। 

জান. । কিন্তু মা! আমার যে বিকেলে আবার ক্ষেতে কাজ ক'রতে যেতে 

হবে। 

দিদমা । না, হবে না! আকেেল বদ্ধ কিছুই নেই তোমার । আম 

এক্ষযীণ গিয়ে তোমার ছয়টি নিয়ে আসছি । সুই! বড় ভালমেয়ে তুই । 

তোর বাবা আসক তারপর খাব। কেমন? 

সুই । হাঁ তাই ভাল 'দাঁদমা । 

দাদমা । আম তোমার ছহটর ব্যবস্থা করতে চললাম বৌ। 

জান: । না-__না-না-মা। 

দাদ। না কেন? আমি চলে যাচ্ছ হাত মুখ ধুয়ে সেজেগুজে তৈরগ 
হয়ে নাও । 

(1দাঁদমা চলে গেল ) 

সুই । কেমন মজা! 'দাঁদমা তোমায় সাজগোজ করতে বলে গেল। আম 

একটা খুব ভাল পোষাক এনে দিচ্ছি । 
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জান-। সুই শোন শোন-(সুই কথায় কান না দিয়ে চলে গেল) ঘরে 

[ফিরে আসছে! সৈ আজ কত দিন পরে ঘরে ফিরে আসছে । 

(রং চংয়ে একটা পোষাক নিয়ে সুই ফিরে এল ) 

সই। এই নাওহমা। 

জান । ক বোকা মেয়ে রে! তোর মা এই সব রং চংয়ে পোষাক পরলে 

তোর ভাল লাগবে ? 
সুই । লাগবে । তোমায় পড়তেই হবে । (জান- একটা হাত পোষাকের 

হাতায় ঢুঁকয়ে দিয়ে আবার বের করে নিল। সুইকে আদর করে 

জাঁড়য়ে ধরে বলল ) 

জান-। সই তুই আমার খুব ভাল মেয়ে- সোনা মেয়ে। 

সুই । তুমিও আমার খুব ভাল মা-_সোনা মা। 

[ ঝুঁড় থেকে এক গোছ ফুল এনে জানের মাথায় গুজে দিতে গেল । 

জান্ সেগুলো নিয়ে আবার ঝুড়িতে রেখে বলল ] 

জান: । নারেনা_ অমন কারস না। 

সুই । আসুক দিদমা! আম নালিশ ক'রে দেব। 'দাঁদমা. যা বলে 

গেল তুম ত' কিছুই কচ্ছ না মা। 

জান: । তুই বন্ড বোকা! [ফুল 'নয়ে সুইয়ের মাথায় গুজে দিল ] 

সুই ! বাবা আসবে তাই মনে তোর খুব আনন্দ হচ্ছে নারে? 

সুই । (হেসে মাথা নাড়ল ) তোমার আনন্দ হ'চ্ছে নামা? 

জান । না একটুও না। 

সুই । ইঃ! তুমি ফাঁক দিচ্ছ। আমি বৃঝোছ। 

জান: । [ আদর করে তাকে চুমু খেয়ে ] সুই ! 

সুই । কিমা? 

জান ॥। তোর বাবা এখান এসে যাবে, নারে? 
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সুই । আসবেই ত! আচ্ছা মা, বাবা আমার জন্য একটা ভাল কলম 

আর সাঁত্যকারের জয়ঙাক আনবে না ? 

জান । 'নশ্চয় আনবে । তোকে যে খুব ভালবাসে সে। 

সুই । বাবা কতাঁদন থাকবে মা 2 
জান-। অনেক দিন থাকবে ॥ 

সুই । আচ্ছা মা! বাবা তোমাকেও ভালবাসে ? 

জান:। (মিষ্টি হাসি হেসে ) তোর কি মনে হয় বল না? [দাদমা বাইরে 

থেকে এল ] 

1দাঁদমা। তোমার ছুট মঞ্জুর কারয়ে এলুম। ওমা! ক কাণ্ড! 

এখনও মা মেয়েতে কথাই কইছ ! পোষাক-টোষাক কিছ পাল্টাগ্ডান ! 

যাও সব সেরে নাও। সুই! চলত 'দাদ আমরা মুরগি ধার 

গিয়ে । 

সুই । হাঁহাঁতাই চল 'দাঁদমা । 

জান:। আমিও যাচ্ছি চল। 

[ সবাই ভিতরে গেল। নেপথ্যে দৌড় ঝাপ, লাফালাফি ও 

মুরগীর শব্দ॥ সুই চেচয়ে উঠল “ধরেছি ধরেছি” তারপর 

সবাই ফিরে এল 1] 
জান ॥ মা। মাংস কাটার চপারটা কই ? 

সুই আম এনে দচ্ছি। (সুই দৌড়ে আবার ভেতরে গেল ) 

দাদ । সাবধান ! হাত কেটে ফোলস, না। শোন বৌ এবারে ছেলে 

এলে তার সংখস্যাবধের দিকে একটু ভাল নজর রেখমা। সে ত' 

বাড়ীই আসে না। 

জান । (নীচু গলায়) মা! 

দাঁদমা । বৌ তুঁমই ত' আমার ঘরের গল্নী ! যখন যা করার সব কিছ 
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তুমি করেছ । দিনরাত খাটতে আঁলাস্য নেই। তোমাকে ছাড়া 
আমার সংসারও চলবে না আর এ কোন-অপারোটিভের কাজও চলবে না। 

ছেলে এলে তাকে বলব যে তোমায় যেন সে ভাল বলে, একটু 
উৎসাহ দেয় । 

জান,। (হেসে)'কি বলছ মা! আম ত" তোমার ঘরের মেয়ে-_-বাইরের 

কেউ ত' নই । 

দাঁদমা। বৌ-পেটের মেয়ের চেয়েও তুম আমার আপনার । নাও এবার 
হাত মুখ ধুয়ে এইটে পরে ফেল গ্ে! 

জান । এ সব পরলে নিজেকে ঝড় বোকা-বোকা মনে হ'বে মা? 
দিদমা। কেন? বোকা হবার কি আছে এতে? তোমাদের বয়সে এইটুকু 

সাজ-সক্জা দেখে কেউ হাসবে না। আর তাছাড়া আমার ছেলেকে 

ত' আঁম জাঁন। সেই ছোটবেলা থেকেই ও একটু সাজ-সঙ্জা পছচ্দ 

করে। এই পাড়াগাঁয়ে জন্মে মান্ধ ক বছরে লেখাপড়া করেছে ব'লে 

সে খুব সহজ সরল চাষা ঘরের ছেলে বলে তাকে ভেবনা। অনেক 

দেশ দেখেছে সেঃ অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে ওঠাবসা করেছে। 

একটা পাড়াগে'য়ে মেয়ের মত হ'য়ে থাকলে তার ভাল লাগবে কেন। 

আমাদের জন্যে তাকে লজ্জা পেতে দেবো কেন আমরা । 

জান । সে কখনও ও-রকম ভাববেনা । সে হচ্ছে পার্টির মেদবার | 
[দাদ । তা হোক। আম যা বলাছ তাই করগে। 

জান,। এই রকম সাজসঙ্জা ক'রে আমি কাজে যাব কি ক'রে? 

দাদ। তোমার ছয়টি 'নয়ে এসেছি বললুম যে। নাও পরে ফেল 

গয়ে। 

জান । (পোষাক তুলে ঘাড়ের উপর রেখে দিতেই দা হাতে সুই এল) 

আম গিয়ে মূর্গীঁটা কেটে-কুটে দিয়ে আপি । 
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দাদ। না! সে আম করে 'দাচ্ছ। বেশ সংন্দর করে একটু সাজসজ্জা 
ক'রে মেয়ের হাত ধরে বাড়ীর সামনে গিয়ে ছেলের জন্য দাঁড়াও । 

(লি তে জু বাইরে থেকে এল । বয়স হ'য়েছে তাই দাড়ীগোফে 

পাক ধ'রেছে কিশ্তু স্বাস্থ্য ঠিক আছে এবং দস্তুরমত কমঠি । ) 

জন: | এঁক! আমাদের কো-অপারেটিভের অধ্যক্ষ এসময়ে এখানে ! 

[ল। শুভ সংবাদ শুনে শুভেচ্ছা জানাতে এলাম । 

[দিদিমা । ওয়াং পিয়াও আসার খবরে খুব খুশী হয়েছেন বৃকি ? 

[ল। হবে না! তবে অনেকাঁদন আগেই তার আসা উচিত ছিল। এ বাড়ী 

কি ছিল আর কি হয়েছে । কো-অপারোটিভে চাষের কত উন্নাতি হয়েছে । 

তাছাড়া তার স্তীর আজ কর্মী হিসাবে কত খ্যাতি। আম হ'লে 

ত” এত পাঁরবর্তন দেখে আনন্দে নাচতাম । 

দাঁদমা। আপাঁন হচ্ছেন এ গাঁয়ে সবার নেতা; ধন্যবাদ ত' আপনারই 

পাওয়া উচিত। 

ল। থাক: 'দাঁদ! আমায় আর খোসামোদ ক'রে দরকার নেই, যারা 

এত সব কাজ করেছে ধনাবাদ তাদেরই প্রাপ্য, আমি ত' উপদেশ 

দিয়েছি, আর দাঁড়য়ে থেকে কাজ দেখোঁছ । 

জান-। চেয়ারম্যান! আমাদের মেয়ের দু'নম্বর দল-_ 

[ললি। ওসব দলের কথা রেখে দাও । আজ আর তোমার প্রথম দল 

দ্বিতীয় দল নিরে মাথা ঘামাতে হবে না। আজ দয়া ক'রে বাড়ীতেই 

থাক আর ঘরের কাজ কর। 

দাদ। আপনার কথায় খুব খুশী হ'লাম॥। আমি বৌকে ছুটি মঞ্জুর 

হবার খবর 'দয়েছি, তবুও ও এঁ সবের জন্যই ছটফট: কচ্ছে। 

লি। ছট-ফটং কচ্ছে বাঝ? তাচেয়াম্যানের আদেশ ওর মানতেই হবে ! 

জান: । [কন্তু-_ 
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লি। এখন কোনও কন্তুও চলবে না, আরজ বিকালে তুমি ক্ষেতের কাজে 
যেতে পাবে না॥ এই হচ্ছে সোজা কথা । তাতেও যাঁদ তোমার 

মন না মানে, তবে না হয় ঘরে তোমার স্বামীর সঙ্গে এইসব বিষয়ে 
আলোচনা করে, তাকে কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে ব'ল, 
সমালোচনা ক'রতে বল, সে হচ্ছে একজন নামকরা বিপ্লবী । তার 

উপদেশে আমাদের অনেক উপকার হবে । 

দাঁদ। ওয়াং এর কথা উঠলে সবাই ওকে প্রশংসা করে। 
| নেপথ্যে অনেক স্বী কণ্ঠে “ওয়াং মাসী ! ওয়াং মাসী শিগীর 

বেরোও তোমার ছেলে এসে গেছেন। এইটে বাড়ীর দরজা । 

এসব ঘর বাড়ী নতুন তৈরী হয়েছে ত" ॥” ] 

দাঁদ। ওরে চল: চল: ওয়াং পিয়াও এল-_ 
সৃই। বাবা! 

গল । আমও গিয়ে সম্বর্ধনা কার । [সবাই ব্যপ্ত হয়ে বাইরে গেল ] 

জান । (বিব্রতভাবে ) সে আসছে- এতাঁদন বাদে ঘরে ফিরে আসছে। 

[ নতুন পোষাকট তুলে 'নয়ে ছ্টে ভেতরে চ'লে গেল ] 

[ ওয়াং পিয়াও আর সবাই ঘরে এল। সবাই কথা বলছে? ব্যস্ত হ'য়ে 

এধার ওধার ক'রছে। গোলমালে পিয়াওকে ভাল করে দেখাই যাচ্ছে 

না। সবাই একটু স্থির হয়ে বসলে তাকে দেখা গেল। সে সরকার 
কর্ণর নঈল রংএর সার্জের পোষাক পরে এসেছে । মুখে চোখে আত্ম" 

প্রত্যয় ও সন্তোষের ভাব আছে এবং শহুরে সভ্যতার ছাপও আছে । 

কিন্তু বেশ চালাক চতুর চটপটে চেহারা সত্বেও তাকে দেখলে খুব 

ভাল লাগে না। কিসের অভাব তা বলা কঠিন তবে তার চাকাঁচক্য 

যেন কতকটা বাইরের ব্যাপার। অন্তরটা যেন ঠিক জ্ঞানী ?ববেচক 

সজ্জনের মত নয় বলে মনে হয়। তার ব্যবহারও যেন কেমন একটু 

গণ-আন্দোলন-_-১১ 
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আলগা এবং সবার কথার উত্তর সে যেন কেমন এলোমেলোভাবে 

দতে লাগল |] 

[পয়াও। বোস, সবাই বোস, সব কেমন চলছে বল। চাষের কাজে 

সবাই তোমরা খংব ব্যপ্ত বোধহয়? কেউ সিগারেট খাবে নাক? 

[ সে একটা সিগারেট ধরাল ] 
১ম সভ্য। চাষী আমরা, মাঁটর টান ত' আমাদের আছেই । তাছাড়া 

এবার অনেক বেশী ফসল ফলাবার হুকুম হয়েছে, সে ত' আপন 

জানেনই । 
পিয়াও। হু! [চেয়ারম্যানকে ] আপাঁন কল্তু ঠিক সেই রকমই আছেন 

[ল খুড়ো !--প্রাণশাস্ততে ভরপুর 

গল। সে ভরপঃর ত' তোদেরই বলে, ভাইপো । [হো হোকরে হেসে] 

এই দ্যাখ এই দ্যাখ তোমরা! আম আবার ওকে তুই বলছি। 

পিয়াও। তাতে ক হয়েছে । 

লি। না ভাইপো । এখন তোমার পদমর্যাদা ত' সাধারণের মত নয়। 

কত বড় সরকারাঁপদ তুমি পেয়েছ। আমরা সবাই তোমার ঘরে 
ফিরে আসার 'দিনাটির জন্য আঁশ্থর হয়েছিলাম । এসেছ, এখন আমাদের 

কাজকর্ দ্যাখ, সমালোচনা কর । তোমার চেহারা এখন অনেক বদলে 

গেছে। আগের সে পিয়াও নেই, গায়েপায়েও একটু হয়েছে আর 

সে রোদে পোড়া তামাটে রংও নেই_- 

দাঁদমা | জানসং বাবা! সবাই বলেতোর নাকি অনেক কাজ। শুনেও 
আম ভয়ে মার॥। আম তো ভেবোছলুম যে খেটে থেটে তুই 

কাঠিটি হয়ে গোছস,। 

পিয়াও। তা কাজ আমার অনেক কর্তে হয় বৈকী। তবে আজকাল 

খাওয়া দাওয়াও ত' আমাদের বেশ ভালই । 
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দাদমা। এ যে কথা .আছে_ছেলে চলে গেলে দূরে--ভযয় মায়ের 
পরাণ পোড়ে। তা এতাঁদন হয়ে গেল তুই একবারাটও এসে দেখা 

দয়ে যাওয়ার সময় পৌঁল না রে। 

[পয়াও। বন্ড কাজের চাপ। আসব মনে করোছ কিন্তু ফুরস্ৎ পাইীন। 

বড় পদের দায়ত্ব ত” অল্প নয় । কতাঁদকে ছ:টোছযাট কতে হয়। 

এখান থেকে ফিরে গিয়েই আমায় পাঁকং যেতে হবে ॥ 

সবাই । [ মহা উৎসাহের সঙ্গে ] 'পাকং। 

সূই। বাবা ?পাকং যাবে! কি মজা! 'দাদমা, মাসীমা গুরুমা বলে 

মানে বলেন যে াকং খুব আশ্র্য রকম ভাল আর মন্ত বড় 

সহর। সাঁত্য ? 

দাঁদমা। সাঁত্য! তোর বাবা তোকে নিশ্চয় একবার 'পাঁকং দোঁখয়ে 

আনবে । [পিয়াওকে ] দ্যাখ ত' তোর সেই ছোট্ট মেয়েটা এখন 

কত বড় হ'য়েছে। বাবাকে কাউ টাউ করেছিস সুই? 

সুই । [লজ্জা পেয়ে] বাবা! [ দৌড়ে-ঘরের আর এক 'দকে গেল ] 

পাড়ার একজন । সয়াও সুই! তোর বাবা তোকে ফাউন্টেন পেন আর 

বইটই যা সব চেয়োছালি তা 'দিয়েছে ! 

সুই। 'দাঁদমা বল বাবাকে ? 

দাদমা। বল! বাবাকে বলনা। 

সুই ॥ বাবা! আম 

গিয়াও। [বিব্রতভাবে ] আম সে সব কিনতেই ভূলে গোছ। 

দাঁদমা। ক ছেলে রে তুই! বছরের পর বছর গেন--ঘরেই এল না। 

যাঁদ বা এল, মেয়েটার জন্য একটা কিছু হাতে ক'রেও এল না। 

[পয়াও। সুই! আয় আমার কাছে। (কিছু টাকাবের ক'রে) কাউকে 

দিয়ে যা যা তোর মন চায় 'কনে নিস। আচ্ছা ? 



১৬০ গণ-আজ্দোলনের নাটক 

াদমা । নেদাঁদনে! 

পাড়ার একজন । বাবা 'দিচ্ছে-_লজ্জা ক সৃই-নে। (সুই টাকা নিয়ে 

ছুটে চলে গেল ) 

[ল। লুইজান- কোথায় গেল। ওয়াং শুধু ত' তার স্বামী নয়, সে 

ওদেশের একজন গণ্যমান্য ব্যান্ত, অভ্যর্থনার. জনা তার সবার আগে 

উপাচ্ছিত থাকা উঁচত 'ছিল। 

( প্রাতবেশী মেয়েরা 'নজেদের মধ্যে 'িছদ ইশারা ও কিছ? বলাবাল 

করে ভিতরে গেল ) 

দাদা । তোমরা বসে একটু কথাবার্তা কও। আমি গিয়ে খাওয়ার 

বাবস্থা দোখ। ('দিাদমাও ভিতরে গেল ) 

[লি। তুমি ত" ক'বছর বাড়ী আসান। তোমার গাহণী 1কল্তু সব ?দকে 
অনেক উন্নাতি ক'রেছে, অনেক এগিয়েছে । 

১ম প্রাতবেশী । অনেক রাত অবাঁধ পড়াশুনা করে সে। 

২য় । আমাদের কো-অপারোটিভ চাষের দলের ও পারচাঁলিকা। 

৩য়। আমাদের মেয়েদের গ্রাম উন্নয়ন দলের ও পাঁরচালিকা । 

( জান--_-একটা পানে গরম জল ও তোয়ালে নিয়ে এল ) 

জান: । তুম হাত মুখ ধুয়ে নাও। 

ওয়াং । থাক-! দরকার নেই। 

মেয়েরা । আজ পাঁরচাঁলকার সাজসজ্জার ক বাহার দেখ । 

(ওরা সাই জানকে নিয়ে রঙ্গরহস্য করতে লাগল । 'সিনহ-য়া আর 

তার স্তী তুং হই ফেন বাহির হতে এল । ) 

[সন হয়া । দাদা তোমায় পেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে আমাদের | 

ওয়াং। বন: বস । হারে হয়া তুই নাক এখন ভাইপচেয়ারম্যান 

হয়োছিপ। 
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হয়া । যাকছু যতটুকু পারি ক'ত্তে ত' হবে। (লিকে দৌঁখয়ে ) আমাদের 

লি খুড়োই ত' চেয়ারম্যান-_-উানই হুকুম করে চায়ে নেন-। 

লি। ওর এসব 'বনয়ের কথা শুন ন্দ, ও খুব কাজের লোক। নিজের 

পদের আঁধকারও বোঝে, দায়িত্বও বোঝে । 

ফেন:॥ আমায় চিনতে পাচ্ছেন ত' ? 

ওয়াং। আরে ফেন:! তুই কত বড় হ'য়োছস্ রে ! 
জান-। ওর বয়ে হয়েগেছে দেখছ না। এদের দুজনকে চমংকার বর 

ক'নে মানয়েছে, না? 

ওয়াং। এদের দুটোর বিয়ে হয়েছে নাক? আমার মনে হচ্ছে, কার 

কাছে যেন শনেছিলুম ও পাশ করে সেকেডারাঁ স্কুলে পড়ছে । 

জন্ । সেখানে পড়ে, পাশ করে এখন ও শিক্ষয়িতী হ'য়েছে। 

[নি । আমাদের কো-অপারোটভের হিসাবও দেখে । 

ওয়াং। হিসেব রাখতেও জানস নাক । সহরে গেলে ত; একটা ভাল 

চাকরী পেয়ে যৌতিস: । 

[লি। এই ত' সবে ওদের বিয়ে হ'য়েছে। স্বামী ছেড়ে যাওয়া কি ওর 

সম্ভব। 

ফেন:।॥ খংড়োযেনক! আম ক এর জন্যে এখানে আছি নাক ? 

৯ম প্রাতবেশী॥ সাতা এটা চেয়ারম্যানের অন্যায় । 

২য় প্রীতবেশী । এতে মেয়ে কাদের অসম্মান করা হয় না ? 

ওয় প্রাতবেশী । আম মেয়েদের পক্ষ থেকে আপাতত জানাই । 

দল। (হেসে) আচ্ছা আম না হয় একটা ভুলই করোছ। ও কথা 

শুধু মুখেই বলেছি। মনে বলিনি। 

(সবাই হেসে উঠল ) 
আন্ । ফেনংকে ছাড়া আমাদের চলাই মুস্কিল । 
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( ওয়াং সিনহংয়া আর ফেনের দিকে চেয়ে দেখল ॥ 'কিছ7 বলল না। 

ফেন- একটা খাতা এনে ওয়াং এর সামনে ধরল | ) 

ফেন্ । এটা একটু দেখুন ত' দাদা ! 

ওয়াং। কার খাতারে এটা ! 

ফেন-। 'দাদর ! ক সংন্দর হাতের লেখা দেখুন । 

জান: । (খাতা কেড়ে নিয়ে) বড় চালাক হয়েছিস না? আমার খাতা 

এনেছিস কেন ? 

হুয়া ॥ এতে লজ্জা বা রাগ হওয়া ত' উাঁচত নয় 'দাঁদ । 

(সবাই মিলে আবার জান-কে ঠাট্টা করতে লাগল। মাঝে মাঝে 

হাঁসির হিল্লোল বয়ে যেতে লাগল । ) 

[ল। তোমরা সবাই চুপ কর। ওয়াং 'পয়াও! আজ রাতে আমাদের 

সাধারণ সভ্যদের একটা সভা হবে। তুমি সেখানে বিছ? বল। ধারে 

ধীরে অনেক দিনের জন্য--ষে সব প্লান কশচ্ছ, সে সছ্বদ্ধে তোমার 

মতামত আমরা একটা চাই । 

হয়া । নিশয়। অনেক দিন পরে ঘরে 'ফিরেছ, অনেক 'দিন থাকতে হবে 

ধিন্তু। এতে আমাদের সবারই উপকার হবে । 

১ম প্রতিবেশী । আজকের দনয়ার পাঁরাস্থতর গব্ষয় আমাদের বলতে হবে । 

২য় প্রাতবেশশী। বিশ্বের খবরের চেয়ে আমাদের চাষের 'বিষয় বলাই ভাল । 

[ক বল? 

(সবাই যে যার মত কথা কইতে লাগল- কোন বিষয়ে ওয়াং বলবে 

এই নিয়ে বথা কাটাকাঁট চলল । 'দাঁদমা ভিতর থেকে এল ।) 

ি। (হাত তুলে থামিয়ে ) ওয়াং দুই বিষয়েই বলবে । তোমাদের যাব? 

প্রশ্ন আছে-_ও সব কটারুই উত্তর ?দতে পারবে ॥ 

ওয়াং। সে ত বটেই। আমি সব বিষয়ে দুচার কথা বলব । যাঁদও আম 
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এখন সরকারী একটা স্টোরের সহকারী অধ্যক্ষ, তবুও এ কো-অপারোটিভ 

চাষ বা অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আমার অনেক 'কিছু জানা আছে। 

[লি। বেশ বেশ আমরা এখানে হট্রগ্নোল করে করে এদের বিরত না ক'রে 

চল যেযার কাজে যাই। এরা একটু আরাম করুক, ঘরের কথা বল;ক। 

(সবাই হাঁসমুখে উঠে দাঁড়াল। ওয়াংকে আঁভনম্দন করে একে একে 

চলে গেল। ওয়াং উঠে তাদের এঁগয়ে না 'দিয়ে সামান্য একটু গা নাড়া 

দয়ে ভদ্রতার দায় রাখল। ওরা সবই গেলে শুধু ঘরের কজন রইল । 

ওয়াং আডুমোড়া ভেঙে হাই তুলে বলল ।) 

ওয়াং! উঃ! এরা এত 'বিরন্তুও কনত্তে পারে। 

দাঁদ। ক বলাছস রে। ওরা সব পাড়াপড়শী, তোকে আদর সম্মান 
ক'ত্তে এসেছিল । 

জান. । তুম খাবে ত কিছু 2 (ওয়াং মাথা নেড়ে জানাল হা) 

সুই । ও দিদিমা আমার খিদে পেয়েছে । 

(দাঁদমা, সুই ভতরে গেল। জান খাবার এনে টেবিলে দল । সবাই 

বসে খেতে আরম্ভ করল ) 

দিদিমা । একটা মুরগী মারা হ'ল কিন্তু হট্টগোলে রাল্াই হ'ল না। যাক 

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরোছিসং এতেই আমাদের কত আনন্দ । এই বয় বছর 

ধরে বৌ আর আমি দনে রাতে কতবার যে তোর কথা বলাবাঁল কাঁর। 

হারে! তুই আমাদের কথা বোধ হয় একবারও ভাববার সময় পাস না-_ 

জ্জান:। হয়ত খেতে অসুবিধে হচ্ছে_-বাজার থেকে কিছ আনাব ? 
ওয়াং। না। ও নয়ে ব্যপ্ত হতে হবে না। 

দাদমা। এই ক'বছর গাঁয়ে কত 'কি হ'য়েছে না! আমরা নতুন সতুন অনেক 

1কছহ কনেছি। আমার একটা তুলোর প্যাড দেওয়া পোষাক হয়েছে 

জানিস? এখন বরফ পড়া শীতেও কষ্ট নেই । 
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সুই। 'দাঁদমা জ্কূলের সময় হল না? 

দাঁদ। হল বৈকি! ছুটে চলে যা। দোৌঁখস হোচট খেয়ে রান্তায় উলটে 
পাঁড়স না। 

সুই । আম খুব সাবধানে চাল। তুমি কিছু ভেবো না। আস। 

জান-। তোর বাবাকে আস বললি না। 

সুই । ( নমস্কার করে) আসি বাবা! (দৌড়ে বোরিয়ে গেল ) 

দাদ । দোঁখস পিয়াও, দি চমৎকার মেয়ে তোর । দেখতে শুনতে অনেকটা 
ও মায়ের মত না? 

জান: । তুম ভাল ভাল করে ওর মাথাঁট খাবে মা। 

দ। তা বলে ভালকে ভাল বলব না? যাক ওয়াং আমাদের কথা 

ভাববার সময় পাস আর না পাস, খুব মন 'দয়ে কাজ কাঁরস- বাবা । 

তোদের এ কাঁমিউীনষ্ট পার্টিই তোকে আজ বড় পদে বাঁসয়ে বড় ক'রেছে। 

পা্টরও উপযনৃন্ত হতে হবে--পদেরও উপযনুন্ত হতে হবে বাবা । 

( ওয়াং কোন উত্তর না দিয়ে আনমনে 'ি যেন চিন্তা করতে লাগল ) 

[দাদ । চিঠি পত্তর য়ে খবর স্ মাঝে মাঝে, বাড়ীতেও আসিস । সংসারে 

সখ সাধের বয়স তোদের । ঘরে না এলে চলবে কেন? 

(ওয়াং তবুও কোনও উত্তর না 'দয়ে খাবার পান্র সারয়ে দিল ) 

এখানকার কাজের চাপটা কমলে, বৌকে আর তোর মেয়েকে সহরে 

নয়ে যাস: । আম বুড়ী হয়েছি আমার আর যাবার দেখবার সাধ 

নেই। 

জান: । ( ওয়াংয়ের দিকে একবার চেয়ে ) তোমায় একা বাড়ীতে-_ 
দাঁদমা । নজের কাজ নিজে করার ক্ষ্যামতা আমার আছে। তোরা 

সুখে থাক: একটি নাত আমার কোলে আসুক-_তা হ'লেই 

হ'ল।॥ নিজের ভাল খাওয়া পরা- আর জাঁকজমকে থাকার সাধ আমার 
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মোটেই নেই। (ওয়াংকে) আবাশ্য আঁম তোকে দোষ 'দাচ্ছনা 

ওয়াং ॥ কিন্তু এই যে চার বছর তুই বাঁড়তে এীলনা__খবরাখবরও 

নাল না-এটা কি ভাল? খবরদার আর অমন কারস না। যাই 

তরকারীর খেতটা একটু দেখে আঁস। 

(দিদিমা ছেলে ও বৌয়ের দিকে প্রসন্ন দযান্টতে চেয়ে চলে গেল 

জান- বিব্রতভাবে একটু চুপ করে থেকে বলল ।) 

জান-। আর দুটি ভাত নিলে না কেন? দেব? 

ওয়াং । না, আর দরকার নেই । (দঃজনে আবার [কছনক্ষণ চুপ করে রইল ) 

জান-। পুরোপুরি চারাঁট বছর বাদে ঘরে 'ফরলে। 

ওয়াং! হুম:। 

জান:। মার কিন্তু বেজায় মন কেমন কত্ত তোমার জন্য । 

ওয়াং । হহম। 

জান-। সুই আর আমি তোমার জন্য__তুমি আস না ব'লে-__( ওয়াং 

ব্রতভাবে উঠে চীন্ততভাবে পায়চারি কন্তে লাগল ॥ জান ছোট 

মেয়ের মত 'মন্ট হাঁস হেসে তার কাছে গিয়ে হাত ধরে বলল) 

থাক- শেষ পর্যন্ত তোমায় ফিরে পেলুম ত: আমরা 

ওয়াং ॥ ('বিরত্ুভাবে ) সাঁত্য ! 

জান-। (আবদার মেশান অনুযোগের সুরে বলল ) তুমি ত যাবার লময় 

ব্য করে বলে গোঁছলে, বছরে অন্ততঃ একবার ক'রে বাড়া 

আসবে। 

ওয়াং। কত কাজে, কত ব্যন্ত থাকতে হয় আমার, সেটা ক জানো? 

জান-॥ (কোমল সুরে) জানি। কতবার তোমার কাছে চলে যাওয়ার 

জন্যে মন আমার অস্থির হ'য়ে উঠেছে-_-কিল্তু তুমি ত' আমার যেতে 

বলান। আর তাছাড়া তোমার মাকে ফেলে যেতেও ত' পারি না, 
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(একটু চুপ করে থেকে) এখানে আমিও অনেক কাজের ভার [নয়েছি। 

সেগুলো ফেলে যাই কি করে! এইসব নানা কারণে যেতে পাারান 

অথচ 'দনরাত মন কেমন করেছে, (অত্যন্ত সলঙ্জভাবে মাথা নাঁছু 

করে নখ খুটতে খুটতে ) শত কাজের ফাঁকে, আম কিন্তু সময় 

করে, লেখাপড়া করোছ ॥ সমাজতন্ভ্রী কমদের একজন হতে হলে, 

কিছুটা বিদ্যা আর জ্ঞান থাকা দরকার । যাতে তোমার অনেক 

পিছনে না পড়ে থাক, সেজন্যে খুব খেটোছ। যত চিঠি বাড়ী 

থেকে তোমার কাছে লেখা হয়েছেঃ -সব কিছ? আমারই হাতের লেখা ॥ 

সে লেখা দেখে তোমার কি মনে হয়েছে বল না? 

ওয়াং । লেখা ভালই বলতে হবে । 

জান: । তুমি হেস না কিন্তু লেখার সময় কত সব কথা, আমার মনে 

হ'ত, মনে হ'ত তোমায় লিখে জানাই, কিন্তু সে সব কথা ি 

লেখা যায়? সেখানে তুমি একা-কেই বা তোমার সেবা ক'রছে ; 

জামাকাপড় ধোয়া, তুলে রাখা, মেরামত করা--কেই বা করে 'দচ্ছে, 
এই সব মনে হয়ে মনটা বেজায় খারাপ হ'ত, তোমার ওসব কাজ 

[ঠিক মত হ'ত ত? 

ওয়াং! কোনও রকমে চলে যেত । 

জান-। এবারে কত দন থাকবে বল না ? 

ওলাং। ( অধৈর্য হয়ে বলল ) সে বিষয়ে কিছ ঠিক করিনি এখনও ! 

জান । ( ওয়াংএর আঁম্রতা ও 'বিরান্ত লক্ষ্য করে) তোমার ভাল লাগছেনা 

বুঝ? চল ঘরে গিয়ে একটু শ.য়ে বিশ্রাম কর্কে চল! (হেসে ) আম 

যেন কি। দেই কত দূর থেকে এসেছ-__ পথের কষ্ট, গাড়ীর ঝাঁকুনি 

আর আঁম আমার 'িজের কথা বলেই যাঁচ্ছ। (মৃদশঃজুন ক'রে) 

তুমি আসছ শুনে আমার বুকটা এমন কাঁপতে লাগল অমন কেন হয় ? 
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সবাই খশী হয়েছে, লি খুড়ো আমায় কাজে যেতে নিষেধ করে হ;কুম 

দিলেন । আমার কেমন যেন সব গুলিয়ে যেতে লাগল । কি ভাবাছ-_ 

ক ক'রাছ-- 

ওয়াং। (যেন মন "থর করে ফেলেছে এই রকম একটা ভাবে বলল ) জান? 
বস! তোমায় আম গোটাকতক কথা বলব। 

জান: । আগে একটু বশ্রাম করে নেবে না? 

ওয়াং। না, শোন_ আমাদের যে বিয়ে হয়েছে এ সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা 

সেটা পাঁরহকার ক'রে বলত ? এ যা চলেছে, এতে তুম সাঁত্যই খুশী কি? 

তুমি হয়ত ঠিক বুঝতে পারছ না_-মানে_- 
জান-। বুঝতে পাচ্ছি বোৌক। আমি যে রকমাঁট ছিলাম সে রকমাঁট ত' 

আর নেই। 

ওয়াং । বেশ ভাল কথা । তুমি ক মনে কর আমার বল। 

জান:। আমি খুব সুখী । প্রথমে যখন তুম প্রায়ই চিঠি পত্তর 'দিতে না, 
আমার খুব দুশ্চিন্তা হয়েছিল। আর এ নিয়ে আমার বোনের সঙ্গে 

আলোচনাও করোছ। সে বলল আমি নাক বোকার মত কথা বলান্ছি, 

স্বামণ স্ত্রীর ভাব থাকলে, জ্ঞান বা বিদ্যার কম বেশীর জন্য কিছ; যায় 

আসে না। তুমি জান ত_ ফেন 'সনংহুয়রাকে ভালবেসে বিয়ে করেছে । 

হুয়া আবার লেখাপড়া মোটেই জানেনা । আর তাছাড়া আমি জান, 

তুমি যখন কমিউীনস্ট তখন 'কছুতেই আমাকে তুচ্ছ বলে মনে করবে না--- 

সবার উপরের কথা হচ্ছে আমাদের সন্তান হয়েছে ॥। আম সেই থেকে 

কোনও দুশ্চিন্তা কার না। দেখছ ত আম কেমন ভেবে-চিন্তে মনান্থর 

কার। আম জান তুমি ফুরসুৎ পেলেই আসবে । এই ত এসে গেছো । 

ওয়াং । (দাঁতে দাঁত চেপে) হাঁ-এসে গেছি। 

জান:হ। (লঙ্জার ভাব' কেটে গেছে এমাঁন সুরে বলল ) এখন চলত' একটু 



৯৬৬ গণ-আন্দোলনের নাটক 

অল্প করে ঘাময়ে নেবে । আমি ততক্ষণ গিয়ে মূরগাঁটা রে'ধে ফেলব । 

আমাদের জন্য তুমি একটুও চিন্তা ক'রো না। মনের সুখে কাজকর্ম করে 

জীবনট1 আমাদের এখন খুব সুখের বলেই মনে হয় । 

ওয়াং । থাম? আমি জীবনটা 'ঠিক তোমার মত সখের ভাবতে পারাছ না। 

জান-। (হেসে) কেন? তোমার জীবনে আবার ক হ'ল? তুমি 

যদি চাও তা হ'লে না হয়-সহরে তোমার কাছে গিয়েই থাঁক। 

তাহলে ত' হবে? তবে চাষের সময় এখানে আমায় ফিরে আসতেই 

হবে। 

ওয়াং। (ভাব লেশহীন কণ্ঠে) না। আঁম তা চাই না। আর বছর 
অন্তর একবার ঘরে ফিরব এও চাই না। কারণ এতে তোমার উপর 

আবিচার করা হয়। 

জান । আচ্ছা গো আচ্ছা তাই হবে। ওসব আমার য়ে গেছে। বছর 

অন্তর একবার তোমায় কাছে পেলেই সখী হব ॥ 

ওয়াং। যাঁদ পাঁচ বছর অন্তর আস ? 

জান । তবু তোমার আশা পথ চেয়েই থাকব । 

ওয়াং । যাঁদ কোনাঁদনই না আস? 

জান-। বোকার মত কথা বল না। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবে না- শ্রমন কথা 

ক কেউ কখনও শুনেছে 

ওয়াং। যাঁদ তাইহয়? 

জান: । আম তোমার কাছে যাব। তোমায় ধরে নিয়ে আসব । 

ওয়াং । হুম-। (ফিকে হাসি হেসে) তাহলে তুম আমায় ভালই বাসো 

দেখাঁছ। 

জান: । বাস বৌক আর আমরণ ভালবাসব । চার বছর আগে যখন এসোঁছলে, 

তখনও একথা বলোছ, এখনও বলছি । 
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ওলাং। ভাল, এখন আম একটা সমস্যায় পড়েছি । সেটার মীমাংসা করে 

দাও তদেখি। আমিজানি তুমি অরাঁজ হবে না। 

জ্ান:। (হেসে) কি লোক তুম! বাড়ী ফিরেই আমায় পরাঁক্ষা ক'রছো ? 

আচ্ছা আমি প্রস্তুত। বল তোমার সমস্যা কি? 

ওয়াংদ তুম রাজ হবে ত ? 

জান,.। হবনা কেন? তুমি নিশ্চয় আমায় কোনও অন্যায় কাজ করতে 

বলবে না! 

ওয়াং । (স্বরে সারল্যের অভাব অথচ মুখে গ্রভীর ভালবাসার:ভাব নিয়ে ) 

তোমায় আজ মনের কথা বলছ জান! আমার এখন অনেক টাকা 

মাইনে, অনেক বড় পদ্দ, 'কিন্তু জীবনে আমার সুখ নেই । 

জান। কেন? 

ওয়াং । আমাকে বোঝে* আমার কাঞজ্জ বোঝে এমন কেউ নেই আমার। 

আঁফসের পর ঘরে ফিরে এমন একা একা আর ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়__ 

জান । তুমি ক আমায় যেতে বলছ তোমার সঙ্গে ? 

ওয়াং। না, তোমাকে দয়ে আমার সে অভাব দূর হবে না। হুইজান সাঁত্যই 

যাঁদ আমায় ভালবাস, আমার এ যন্ত্রণা থেকে নিত্কুত পাবার-উপায় 

করে দাও। যে ফাঁস আমার দম বন্ধ ক'রে দিচ্ছে, তা থেকে. 'আমার 

মহন্ত পাওয়ার উপায় করে দাও । 

জান । (ঠক বুঝতে নাপেরে উদ্বেগের ভাবে ) তুমি যাঁদ আমায় সঙ্গে-না 

নাও, আম এখান থেকে ?ক উপায় করব ? 

ওয়াং । ব্যাপারটা খুব জাঁটল এবং কঠিন। আমাদের দুজনার পক্ষেই 

[বশেষ করে তোমার পক্ষে । এখানে এ বাড়ীতে তুম একা-- 

জান-। একার জন্য আমার কিছ? কম্ট নেই সে আমার সয়ে গেছে। 

ওয়াং। কিন্তু এটা অস্বাভাবিক এবং অন্যায়! তোমার বিষয় আম:অনেক 
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চিন্তা করেছি। কি করে ষে তুম এমন ভাবে জীবনের বোঝা টেনে 

চলেছ । এ আম ভেবেই পাই না। অথচ আমার পক্ষে ঘন ঘন আসাও 

সম্ভব নয়। তোমার জীবন, বিশেষ করে যৌবন, এইভাবে অপচয় হচ্ছে, 

এতে আম অত্যন্ত বেদনা বোধ কার॥। জীবনের সেরা আনন্দ হচ্ছে 

যৌবন আর. যৌবনের সেরা আনম্দ ভালবাসায় । এটা অস্বাঁকার করতে, 

তুমিও পার না আঁমও পারিনা । যৌবনের শেষ সীমায় এসোছ বলে, 

তার দাবী অমান্য করতে পারাছ না। জীবনে অনেক দ?ঃখ কন্ট করেছি, 

আজ একটু আনন্দ চাই-_ভালোবাসা চাই । 

জান: । আমরা এখানে যেভাবে কথা বাল; তা না বলে অমন করে বলছ 

কেন? কি বলতে চাচ্ছ আম ঠিক বুঝতে পারছি না। 

ওয়াং। কেন ছলনা করছো হহইজান ? তুমি সব বুঝেছে । আমরা দুজনেই 

জীবনের মধুময় 'দনগ্যাল অপচয় করাছি। তোমার আর আমার মধ্যে 
দুরন্ত ব্যবধান। একটা সকাঁঠন সংদড় বন্ধনে তুমি আমায় বেধে 

রেখেছ । মন আমার 'বিহঙ্গের মত অসীম আকাশের মেঘমালার মধ্যে 

উধাও হ'য়ে উড়তে চায় 'কিল্তু হায় আম নিরুপায় ॥ 'নিদার্ণ তৃফায় 

আমার অন্তর হাহাকার করছে কিন্তু সে তৃষ্ণা মেটার কোনও আশা নেই । 

জান: । (সরল ভাবে) আম এখনও ঠিক বুঝতে পারাছ না। যখন 

মেঘের দলের সঙ্গে উড়বে, আমায় সঙ্গে 'নও তুম দেখো আম ঠিক 

তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব ॥ তুমি কমিডীনষ্ট । আম জান তুম আমায় 

সঙ্গে করেই নেবে, ফেলে দেবে না। 

ওয়]ং। (জানের মুখের 'দকে চেয়ে, চোখ নাময়ে নিয়ে) আত কঠিন আত 

কঠিন। তোমার আর আমার মধ্যে অত্যন্ত ব্যবধান। আর তাছাড়া অভ 
উ“চুতে ওঠা তোমার পক্ষে অসম্ভব । 

জান: ॥ ('বিমর্ষভাবে ) আমায় কি করতে বল? 
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ওগয়াং। তোমার সংবুদ্ধির কথা সবাই জানে, তাছাড়া তুম 'বিবেচক ॥ 

(হুইজানের দুটি হাত ধরে) হুইজান: আমার কথা শোন আমায় 

সাহায্য কর। 

জান: । ক চাওঃ আমি যে বৃঝতেই পাচ্ছি না। 

ওয়াং। আমার প্রভাবে তোমায় রাঁজ হ'তে অনুরোধ করাছ। এই কাগজে 

তুম দণ্তখৎ ক'রে দাও। ( একাঁট দাঁলল তার সামনে ধরল ) 
জান । এটা কিসেয় কাগজ ? 
ওয়াং। তুমি লেখাপড়া শিখেছ-_তুঁম ত' নিজেই পড়ে ?নতে পার। 

জান-। ( কঁ্পিত হস্তে এবং কাঁন্পত কণ্ঠে ) বিবাহ বিচ্ছেদ দরখান্ত ! 

ওয়াং। আম জান তুমি অন্তরে ব্যথা পাবে। কিন্তু এছাড়া আমাদের 

উপায় ক বল? দুজনে দুপথে চলেছি । ছাড়াছাঁড় ত হবেই ! তোমার 

[দিকটা আম অনেক চিন্তা করোঁছ_-আমার 'দিকটা তুম চিন্তা করবে না? 

বুঝে দেখ, আমার মত একজন বাঁশষ্ট লোক- সংন্দরী এবং সুশাক্ষত 

সাঙ্গনী ছাড়া এগদবে কি করে? তুমি হয় ত সেকালের সংস্কারের বশে, 
লোকে কি বলবে, লোকে ক ভাববে এই সব ভেবে, এই ছলনার ঠাঁট 
বজায় রাখতে চাইছ । কিল্তু আম বাল, ওসব কিছ: গ্রাহ্য না করাই 

উঁচিত। জীবনের আনন্দ, সম্ভোগের বয়স এখনও আমার আছে, আর 

তোমারও আছে; বয়স এমন কিছ; বোশ নয় । 

জান-। (কেদে ফেলল) ওগো! অমন ক'রে আর আমায় পরীক্ষা ক'র না॥ 

নিগ্ঠঠরের মত আমায় কাঁদও না। 

ওয়াং। শোন জান:। যাঁদ একথা গোপন রাখতে চাও এ কাজ গোপনেই 
করা যাবে। বাহ বিচ্ছেদের কথা কেউ জানতেই পারবে না। বাড়া 

জাঁম সবই তোমার থাকবে । যাঁদ বিয়ে না কর, আম মাসে মাসে আসা 

যাওয়াও রাখতে পাঁর। 
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জান । এসবকি বলছ! 

ওয়াং । ভেবে দেখ আঙ্জ আম সমাজের কত উ'চুতে উঠেছি । সরকার দপ্তরে 
কত বড় সম্মান আর তুমি ত সেই চাষাই আছ। 

জান-। সে ত' তুমই !ছলে। তোমার চিন্তাধারা 
ওয়াং । (ক্রুদ্ধভাবে ) আমার মা বলার আঁম বলেছি। যাঁদ মত না দাও» 

আম হয়ত অন্য পথে এর ব্যবস্থা করব । তবে আমায় দোষ দও না। 

এটা পরি্কারভাবে জেনে রাখ যে তোমার আর আমার স্বামন জ্তীর সম্বন্ধ 

অত্যন্ত বেমানান । 

জ্রান-। বেমানান । 

ওয়াং। হাঁ । নিজের বেশভুষার দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝবে । 

জান-। বেশভ্ষা ! 

ওয়াং । তুম ত জান না-_ আম উল্লাতর জন্য কোন কাজ করতে গেলেই 

আর উৎসাহ পাই না। যেই মনে হয় তোমার মত একজন স্ী নিয়ে 

আমার চলতে হবে; আর এগুবার প্রবশত্তই থাকে না। আমার মনের 

এই খোঁচা, চার বছর ধরে ক্রমাগত আমায় খোঁচাচ্ছে__আমি আস্থর হ'য়ে 

অততের 'দিকে 'ফিরে ফিরে দেখাছ, আর ভুলের জনা হায় হায় কচ্ছি। 

আম মন স্থির ক'রে ফেলোছি। তুমি যাঁদ একগ'ুয়েমী না ছাড়, তুম 
তোমার আমার এবং আর একজনের ক্ষাত করবে । আশা করি তুঁম 

স্বার্থপরের মত ছোট মনের পরিচয় দেবে না। 

জান-। এসব ক তুম মন থেকে বলছ না আমায় নিয়ে খেলা ক'রছ। আমার 

মনে আছে, আমায় ভয় দেখিয়ে কাদয়ে, তারপর কত আদর করতে । 

ওয়াং। আম সাঁত্য সাঁত্য বলাছ। মনটাকে শন্ত কর, 'বচার বাম্ধকে 

জাগিয়ে তোল। অবশ্য এত সাঁত্য যে আঁম তোমায় ভালোবাসতাম, 

[কিন্তু এখন কালের পাঁরবতনের সঙ্গে অবস্থারও পারবতণ হয়েছে। 
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( জান মুখ চেপে কাঁদতে লাগল ) 

ওয়াং। আম এই চার বংসর কেন বাড়ী আপন জানো? আমার মনে মনে 
এ ভয় ছল যে তুমি সাহসে বুক বেধে আমায় ছুট দিতে পারবে না। 
কিন্তু আমার আর চুপ ক'রে থাকা চলে না। আমার মানসীর সন্ধান 
আমি পেয়েছি । 

জান: । না-__না-এ কাজ তুমি করতে পারবে না। মেয়েটার বাপ থেকেও 
থাকবে না। নানা-_এহ'তে পারে না। আম জানি আমি তোমার 
উপযদন্ত নই। আমায় সময় দাও সংযোগ দাও আম তোমার উপয্ত 
হবই হব । 

ওয়াং। আমি অনেক কথা ভেবে রেখেছি, জীবনটা ভেঙে নতুন ক'রে গড়ার 
কত ক্পনা ক'রে রেখেছ । , আমি তোমার জন্য আমার আশা আকাতক্ষা 
ভাঁবষ্যৎ সব 'কছ- নম্ট করতে পারব না। 

জান: । (ছুটে তার কাছে গিয়ে ) এ কাজ তুম করতে পারবে না। এটা 
অত্যন্ত অনাচত হবে ॥। এ তোমার পক্ষে অনচিত, আমার পক্ষে অনুচিত 
আমার মেয্লেটার পক্ষে অনুচিত । (তার হাত দুটো অনুনয় করে চেপে 
ধরল ) 

ওয়াং। (ঝাঁক দিয়ে হাত ছিনিয়ে নিয়ে ) অমন করে গায়ে পড়ে আদর কাঁড়ও 

না। সাঁত্য কথা শোন। তোমার আর আমার মধ্যে এক বিন্দ:ও 
ভালবাসা নেই । 

জান: ॥ এক বন্দুও ভালবাসা নেই? 

ওয়াং। নাঃ যাক তখন আসল কথায় আসা যাক । তুমি রাজ আছ ক না 
বল? 

(জান উত্তর না দিয়ে পাষাণ প্রাতমার মত তার 'দিকে চেয়ে রইল।) 
বেশ, তাহলে আদালতে গিয়েই এর ব্যবস্থা করতে হবে। আবার কোমল 
গণ-আন্দেলন-_-১২ 
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হবার ভান করে ) জান: ! তুমি ত এই বিষয় নিয়ে অশান্তি করবার মত 

নির্দয় নও । আমি জান তুম িয়াও সুইকে খুব ভালবাসো । বেশ 

তি” মে তোমার কাছেই থাকবে, আমি তার মাসোহারার ব্যবস্থা করব । 

(চট, করে কিছ টাকা বের করে) এই নাও চাল্লশ ইউয়ান আছে নাও 

অনথক অশান্তি না করে এস আমরা এ বিষয়ে একটা ব্যবস্থা করে ফোল। 

জান । তুঁম--( কথা তার বেরুল না। সে আবার স্তব্ধ হয়ে গেল) 

ওয়াং । নাও টাকা কটা নাও, বন্ধুত্ব বঙ্জায় রেখেই ছাড়াছাঁড়টা হোক না, 

আদালতে যাওয়ার চেয়ে এটা অনেক ভাল, দেখ জান: । আম শুধু 

এই জন্য এসোছ, কেন বোকার মত করছ £ আমার মনস্থির করা হ'য়ে 

গেছে_ কিছুতেই আমার মত বদলাতে পারবেনা তুমি । 

জান-। উঃ! 

ওয়াং। যাঁদ অশান্তি না করে একটা মীমাংসা কর তবে হয়ত তোমার সত“ও 

আঁম ধিছ: কিছ: মেনে নেব।॥ তা না হলে যাঁদ আম ভুলে যাই যে 

কোনাঁদন স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ আমাদের 'ছিল, তখন আমায় দোষ দিও না। 

নাও টাকা কটা নাও, কাজটা শেষ করে ফেলা যাক । 

(জান: তেমনি করেই চেয়ে রইল 1) 

অমন করে চেয়ে রইলে কেন? আচ্ছা আজকে এ সন্বন্ধে আলোচনাটুকু 

শেষ করে রাখ ॥ বিচ্ছেদের দাঁললে না হয় কাল দণ্তখত ক'রো। এই 

নাও, টাকা নাও, দোহাই তোমার নাও । 

(জান হাতে ঝাঁক 'দিয়ে সারয়ে দিল। টাকা কটা ছাঁড়য়ে পড়ল ।) 

জান: । তুম ক মনে কর যে টাকা 'দয়ে আমার অন্তর কিনবে ? 
ওয়াং । কোনও কছুর বোধ নেই তোমার ॥ তুমি বহাদ্ধহীন জড় । 

জান:॥। বছরের পর বছর আম তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছি। মনের 

কোণে পূজার আসনে বাঁসয়ে আমি তোমার স্মৃতির পূজা ক'রোছ । শত 
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অভাব যখন ছিল তখনও আম সেকথা তোমায় জানতে দিহীন। পাছে 

তোমার কাজে কোনও বাধা হয়। আজ আমায় তুম তোমার কথা 

ভাবতে বলছ। এধযে অমার আর তোমার মেয়ের কত বড় সর্বনাশ, সে 

কথা তুম একবারও ভেবেছ কি? 

ওয়াং । (অত্যন্ত রেগে) চালাক করোনা, তোমার মনে যাই হোক আমার 

তাতে 'কছ:ই যায় আসেনা । বিবাহ 'বচ্ছেদ আমাদের হবেই ॥। একটা 

সাধারণ চাষীর নেয়ে হ'য়ে আমাকে স্বামী ক'রে চিরাঁদন জালে জাড়য়ে 

রাখবাস সাহস তোমার হয় 2 ওসব চালাক মতলব চলবে না। ভালয় 

ভালয় ব্দ্ধমতীর মত কাজটা 'মাঁটয়ে ফেল। 

(সিয়াও সুই বলতে বলতে এল ). 

সুই । মা; আজ 'বকেলে পড়া হবে না মাপা বললে মানে গ.রুমা বললে 

বাড়ী চলে যাও' ॥ হ1 বাবা তুঁম-__ 

ওয়াং । ওাঁদকে যা। 

জান: । (দুহাতে সুইকে জাঁড়য়ে ধরে করুণ কণ্ঠে বলল) সুই! আর 

তোর বাপ বলতে কেউ নেই রে। 

ওয়াং। ওসব ঢং রাখ, দ্যাখ, তুম যাঁদ রাজ না হও, আগ 'সিয়াও সুইকে 

তোমার কাছে রাখব না। (জান: সুইকে জাঁড়য়ে ধরল, কিছ একটা 

ঘটেছে বূঝে ভয়ে ভয়ে সই বলল-__“মা ॥? ) 

জান! কোনও ভয় নেই সুইঃ তোর মা ত আছে । 

সুই । মাকে তুমি ভয় দোখও না বাবা ! 

ওয়াং। বাড়ীর ভিতরে যা বলছি। 

সুই। (ভয়েকেদে ফেলে) ও মা! বাবা আমায় 'মাীমাঁছ বকছে কেন? 

জান-। নজের সন্তানের সঙ্গেও তুম এমন ব্যবহার করতে পার। তুম যে 

ক তা আম এতাঁদনে বুঝলাম ॥ 
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ওয়াং। বুঝেছ, ভালই করেছ। যাক-, এখন ত বিবাহ-বচ্ছেদে রাজি? 
তোমার কাছ থেকে সরে যেতে পারলেই আম বাঁচ। 

সুই। ওবাবা! ওমা! তোমরা ঝগড়া করছ কেন মাঃ 

জান: । এই লোকটা এখন আর তোর বাপ নয়। 

সুই । যাঃ1. তুমি বললেই হবে? এই ত' আমার বাবা। 
জান: । তোর বাবা মরে গেছে রে। 

সুই । (কেদে )না, না, আমি বাবাকে ভালোবাসি ত'। বাবা, ও বাবা । 

এ দ্যাখ না মা কাঁদছে । আমারও খংব কান্না পাচ্ছে বাবা । 

ওয়াং। (যা চাই কিছুতে তা হচ্ছে না দেখে, রেগে জ্ঞান হারিয়েশ:যা 

বাড়ীর 'ভতর | (সুইকে ধাক্কা দিল। সে উলটে পড়ে গেল। 'দিদিমা 

[ছু আনাজপাতি দেখাবার জন্য হাতে ক'রে ঘরে এল ।) 

দাদ । হ1 বৌ মুরগী রান্না হয়েছে ? (চেয়ে দেখে, কিছ একটা অঘটন ঘটেছে 

বুঝতে পেরে ) কি হয়েছে? এ 

জান । মা_মাগো--('দদমার কাঁধে ম-খ লযাঁকয়ে কদিতে লাগল |) 

দাঁদমা । (কড়া সুরে) ওয়াং তোর 'কি হয়েছে বল ত? এমান ত 

বেচারী সংসারের জ্বালায় আঁচ্থর-_তার উপর তুই এসেই জবালার উপর 

জবালা 'দিচ্ছস, ? 
ওয়াং । আম ভাল কথাই বলছ, ও িছতেই মানতে চায় না। 

দাঁদমা। ক হয়েছে মা? বল: ত? 

ওয়াং। (একটু সা্বধে করে নেবার আশায়) মা! আমার সঙ্গে তোমায় 

সহরে যেতে হবে কিন্তু 

দাঁদমা । আম কেন যাব। তার চেয়ে সই আর তার মা যাক:। 
ওয়াং ॥। ওকে নেওয়া চলবে না, আমাদের মনের মল নেই। ওকে নিয়ে 

আমার কিছ; উপকার হবে না। আম বিবাহশীবচ্ছেদের ব্যবন্থা করব। 
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দাদ। কি! কিবলছিস? 

সুই ॥ 'দিদমা! বাবা মাকে দেখতে পারেন না, না 2 
ওয়াং । মা, ব্যাপারটা এমন দাঁড়য়েছে যে এছাড়া আর কোনও উপায় নেই। 

দাদ। ওরে শয়তান! আমরা দিনের পর দন তোর আসার আশায় আছি । 

আর তুহ এসোছস্ এই কথা বলতে ! 

ওয়াং। রেগে বকাবাক ক'র নামা । আমি তোমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। 

সহরে তুম অনেক বেশী সুখে থাকবে । 

দাঁদ। গোলায় যাক সহর। আম কি করতে সেখানে যাব রে? খবরদার 

আর অমন কথা মুখে আনাঁব না বল, কিরে বলনা? 

ওয়াং। তা--তা আম বলতে পারব না। 

দাদ। (রেগে কাঁপতে কাঁপতে ) বৌটাকে মেরে ফেলতে চাস? আমায় 

কবরে ঠেলে পাঠাতে চাস্ 2 

ওয়াং । ওসব কথা কেন বল মা! তোমার ভার নেবার জন্য তোমার ছেলে 

ত বেচে আছে। 

দাদ । ছেলে! এমন ছেলেকে বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করোছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! 

( সুই আর তার মায়ের দিকে চেয়ে দেখে কাঁদতে কদিতে বলতে লাগল) 

তুই 'িছ;তেই একাজ ক'রতে পারাঁব না, আমরা কেউ ত' জোর করে তোর 

বয়ে দহন, তোরাই না ভাববেসে বিয়ে করেছিল? এখন এসব কি 

ক অলক্ষুনে কথা বলছিস, ) 

ওয়াং । ওসব অনেকাঁদন আগের কথা, এখন যুগ বদলে গেছে । 

দাদ । সরকার চাকরীর গুমোরে মরছিস্ ॥ তাই বুঝ এখন আর বো তোর 

উপযুক্ত নয় ? 

ওয়াং। এতে তুমি বাধা দিচ্ছ কেন? এতে ত' তোমার কোনও কিছ: আসে 

যায় না। এটা আমাদের দুজনের ব্যাপার। 
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দাদ। হাঁ। আম বাধা দেব। নশ্চয় বাধা দেব। কত বড় বেইমান 

তুই! বিয়ের আগে আমার মতের জন্য কত অনুনয় করে কোঁদেছিলি, 

দিনের পর দিন ওর বাড়ীর চারপাশে ঘুরে বোঁড়য়েছিস-॥ এখন অবস্থা 

ভাল হ'য়েছে তার গরমে ওকে ছাড়তে চাইছিস, না? এতবড় স্বাথপর 

তুই যে তোর নজের মেয়েকেও তোর দরকার নেই আর বুড়োমাকেও 

দরকার নেই । 

ওয়াং। (রাগ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল ) মা, আমি তোমার মনে কম্ট দেবার 

মত কিছু কাঁরন। আমার সঙ্গে এলে আমি তোমার সব ভার নেব। 

1িম্তু বিবাহবিচ্ছেদ বন্ধ করব এ আশা তুঁমি করো না। তুমি অবুঝ 

হয়ো না মা। নিজের ছেলেকে কেন তুমি ছাড়তে চাও? আম বলে 

রাখাছ, তোমার ছেলের বৌয়ের পক্ষ নিলে, ছেলেকে তোমার ছাড়তেই 

হবে। 

দিদি। তুই কিরে! 

সুই। (হঠাৎ তার বাবার কাছে দৌড়ে গিয়ে, হাত ধরে বলল) বাবা! ও 

বাবা ! 

ওয়াং । (ও ডাকে সাড়া দিয়ে জান-কে বলল) তুমি রাজ কিনা বল। আম 

এক্ষ-ন উত্তর চাই । 

জান-। ( উঠে দড়য়ে জোরে বলল ) আম রাজি। 

দাদ। বৌ! কখনও রাজ হ'য়োনা 'কছহতে রাজি হ'য়োনা। 

সুই। মা! ওমা! 

জান: । মা, তুমি বুঝে দেখ। ও বার বার বলছে আম ওর উপয্ত্ত 
নই । আই বা ওকে জীঁড়য়ে রাখব কেন? ওকে ধরেথাকব কেন? 

ওয়াং 'পিয়াও, দাও দাঁলল দাও । 

ওয়]ং। (খঃশন হয়ে) আম জানতাম যে আমার 'দকটা "তুমি বুঝবে । 
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তুমি বুদ্ধিমতী । তোমার কথা আঁম জীবনে ভুলব না (দাঁললটা 

তার সামনে মেলে ধরল ) 

জানং। তোমার মনে ক'রে রাখার মত মেয়ে ত আঁম নই। (বসে 

গড়ল, দলিলে হাত দিতেই তার হাত কাঁপতে লাগল, ওয়াং তাকে 

কলম এগিয়ে দিল। 'দাঁদমা চেচিয়ে উঠল ।) 

দাঁদ। থাম--থাম-দপ্তখৎ করো না বৌ! ও হতভাগা এত সহজে 

তোমায় চোট দিয়ে সরে যাবে হবে না। 

ওয়াং। ('দাঁদমাকে জানের কাছে যেতে বাধা দিয়ে) এ ব্যাপারে তুম 

এস না। (ওয়াং ধাক্কা না দিলেও, বুড়ী টলে পড়ে গেল। রাগে তার 

কথা বেরুল না।) 

জান-। (দপ্তখং করে ) এই নাও । ( 'দাদিমাকে ধরে তুলে : মা ওঠ। 

ওয়াং। (খুশী হয়ে দাঁললাঁটি পকেটে রাখতে রাখতে ) তুম কোনও 

চিন্তা ক'র না মা। ও যখন মত দল তখন আম ওর সব মত 

মেনে নেব । আসছে মাসে আমার বিয়ের সময় সহরে আসতে হবে। 

যে মেয়েটি তোমার ছেলের নতুন বৌ হবে তার অনেক গুণ। 

লেখাপড়া, ছবি আঁকা, নাচগান সব কিছ; জানে । মোটে ২১ বছর 

বয়স। 

দাদ । ( কাঁপতে কাঁপতে-এগয়ে গিয়ে ওয়াংএর কান ধরে চেঁচয়ে 

উঠল । ) বোরয়ে যা এখান থেকে ! আজ থেকে এটা তোর বাড়ী 

নয়। বোরয়ে যা। 

ওয়াং। কেন রাগ করছ মা। আমার সঙ্গে তুম কালই সহরে চল। 

ব্যাপার তা মটে গেছে । 

দিদি । (হই ফেন--একটা রুমাল ঢাকা বাট হাতে ঘরে এল) মিটে 

গেছে। তুই বাঁলস করে হতভাগা ! তোর উপরিওয়ালাদের সব কথা 
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জানাব আর জিজ্ঞেস করব যে তোর মত বধর ইতর জানোয়ারকে, 

তারা কেন লেখাপড়া 'শাখয়ে মানুষ ক'রেছে। 

ওয়াং । ওসব ি বলছ মা! দোষগ্ণ যাই থাকুক আম যে তোমার ছেলে । 

দাঁদ। তুই আমার ছেলে ন'স, (ভিতরের দরজার 'দকে গেল ) 

ফেন-। দাদা 1'**তোমায় দেবার মত আঁবাশ্য আমাদের 'কছু নেই। 

তবু হয়ত এই হাঁসের মাংস ভাল লাগতে পারে ভেবে-- (দাঁদমা হাত 

থেকে বাট কেড়ে নিয়ে রেগে বলল ) 

দিদি । খবরদার! ওকে কিছ 'দিতে হবে না। আমাদের খাবার ওর 

মত লোকের জন্য নয় । 

ফেন॥ কি হ'য়েছে বল ত£? ব্যাপার কি ? 

ওয়াং । (বিব্রতভাবে ) এমন কিচ্ছু না। বসফেন-1 বস! 

সুই। বাবা মাকে বিয়ে করবে না বলেছে । 
াদ। বিবাহবিচ্ছেদের দাললে দস্তখত কাঁরয়ে নিয়েছে । (রেগে চলে গেল ) 

ফেন.॥ কি! 'বিবাহ-বিচ্ছেদ ? 

জান: । আমায় এখন আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা কারস না। আম 

যাহোক করে বেচে থাকতে পারব । 

ফেন:॥ (রূস্বরে ) কমরেড ওয়াং 'িয়াও। কি কারণে এ বিবাহবিচ্ছেদ 

তুমি ঘটাচ্ছ ? 
ওয়াং। আমাদের মনে আর ভালবাসা নেই । 

ফেন:। এ কারণটা অকারণে মনে এল কেন? তুমি ত' ভালবেসেই 
বয়ে করেছিলে । তোমাদের একটি মেয়েও হয়েছে ॥ 

ওয়াং । কমরেড শিক্ষায়ঘরী আমাদের এ বিষয়ে তোমার উদ্বেগ ও কারণ 

জানার আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ । কিন্তু এটা আমাদের উভয়ের ব্যান্তগত 

ব্যাপার। 



ঘরে ফেরা ১৮১ 

ফেন: | ব্যান্তগত মানে । আমি ভালভাবেই জানি যে এটা ব্যান্তগত ব্যাপার 

বলে তুম চাপা দিতে চাইবে | তা তুম পারবে না। তুমি জঘন্য প্রবত্তির 

লোক,যে নতুন একজনকে পাবার জন্য তুমি তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করছ । 

ওয়।ং। (রেগে) আমায় এভাবে যাতা বলার আঁধকার কে 'দিল ? 

ফেন-। (উঠে দাঁড়য়ে) সমাজ । বিশ্বাস ক'রতে পারছ না। কাঁমউীনন্ট ! 

বাঃ! ওনাম ব্যবহার করবার আঁধকার তোমার নেই । খবরদার আর 

কোনও কথা ব'লনা। তুমি রাঁজ হয়ো না'দাঁদ। আমি ওর উপর 

ওয়ালাদের কাছে লিখে জানাব । 

জান-। তা হয় না বোন-! ও যাঁদ বিবাহ বিচ্ছেদ নাও চায়, আম কি 

আর ওর সঙ্গে ঘর করতে পার? আজ ও আমার চোখ খুলে 'দিয়েছে। 

আম অনেক অজানা 'জানস দেখতে পাচ্ছ । তোর সঙ্গে তোর বরের 

মনের মিল আছে--তাই ভাবও আছে। আর আম? আমি «কজন 

অত্যন্ত স্বার্থপর লোকের উপরে ওঠার মই-এর মত ॥ ও এখন উপরে 

উঠেছে তাই লাঁথ মেরে আমায় সাঁরয়ে দিচ্ছে । 

সুই। ওমা! এটা ত' আমাদের বাড়ী, ওকে চলে যেতে বলে দাও না। 

জান ॥ একদিন ত* আমরা স্বামী স্পীই ছিলাম । তাই এখনও আমার একটা 

কর্তব্য আছে। আম তোমায় সাবধান করে 'দিচ্ছ। যে পথ ধরে তুম 

চলেছ সেটা সর্বনাশের পথ ॥ আম ত' তোমার মত শিক্ষিত নই, তাছাড়া 

দেশাবদেশের অনেক কিছ দেখও 'ন। তবুও আমি ভাল করে জান 

এবং অন্তরের সঙ্গে বি*বাস কার, যে চেখাঁসনীর মত স্বাথপর পাষাণ-হংদয় 

লোক, যে তার স্রীপত্ত্রকে ত্যাগ করে রাজকন্যাকে বিয়ে করে বড় হয়োছিল, 

আমাদের দেশের নতুন সমাজে আজ অচল, আম আমার মনকে এতদিন 

মিথ্যা গ্রবোধ 'দয়েছি যে তুম মন প্রাণ দিয়ে দেশবাসীর সেবা করছ । সে 

ভুল আজ আমার ভেঙেছে । আম সব বুঝতে পেরেছি। 
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ওয়াং । (সদচ্ভে ব্যঙ্গ করে) বুঝতে পেরেছো ? কি বুঝতে পেরেছো ? 

এটা সত্য যে আম বিবাহশবচ্ছেদ চাই এবং আর একজনকে 'বয়েই করতে 

চাই। এর সঙ্গে আমার কাজের ক সম্বম্ধ থাকতে পারে? এতে ি 

আম অকর্মপ্য-কমচারী হ'য়ে যাব 2 

শান: । ( চিংকার করে উঠল ) নিজেকে নিয়ে আর কত ঠকাবে? যে লোক 

একাঁদকে অসৎ এবং মন্দ, অন্যাদকে সে সং এবং ভাল কখনই হতে 

পারে না। তুমি *ঠ' প্রবণ্থক এবং 'মথ্যাবাদী ! মিখযাবাদী একাদন না 

একাঁদন ধরা পড়বেই 

ওয়াং । খবরদার চুপ কর। যতই গজগজ করে বক না কেন, জেনে রেখো 

আমি তোমাকে চাই না? 

জীন:। (ঘৃণার হাঁপ হেসে) ওঃ তুম কি ভাবছ যে আম তোমায় ধরে 
রাখতে চাইছি। তুমি কি মনে কর (মাথা নেড়ে) থাক তোমায় 

কৌঁফহৎ দিতেই বা যাব কেন? হুইফেন ! আমার নিজের রোজগারেই 

আমার চলবে । তোরা কোনও চিন্তা কারস না। 

(দাঁদমা লি-তেনউ আর ওয়াং পিহু-়্াকে নিয়ে ফিরে এল ॥ হুই- 

জান: চলে গেল ) 

[লি। হাঁহে! ঘরে ফিরেই তোমরা দুজনে ঝগড়া শুর করেছ কেন? আমায় 

বলত, হুইজানের কর্তব্য কি কি ভ্রনট হয়েছে 2 বলই নাঃ আম এ 

ব্যাপারে গকছুটা সাহায্য ত করতে পার । 

ওয়াং । আপনাকে আমার কিছুই বলার নেই, খহড়ো ! বসুন বসুন । 

দাঁদ। (ফেনকে ) অন্তরটা ওর বদলে গেছে যে। একশ বছরের একটা 

ছুকরী ও জুটিয়েছে। সে নাক নাচতে গাইতে পড়তে শুনতে ছবি 

আঁকতে মণ্ত ওদ্তাদ 

ওয়াং। খুড়ো! একটা সিগারেট নিন । 
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(পিহুয়া কি যেন বলতে গেল__ওয়াং পিয়াও তাকে যেন কিছুই হয়ান 
এইভাবে ইশারায় থামিয়ে দিল ) ওসব বাজে কথা রাখংন । আপনাদের স্ভায় 

আগায় যেন কি ক বলতে হবে বলছিলেন না ? আমার মনে হয়-আঁম-- 

সহুয়া। বড়দা! আমি সহজ সরল স্পম্টবাদী লোক ! আম তোমায় 

বলে 'দিঁচ্ছি__বড়দা, যা তুমি করতে যাচ্ছ তাতে শহধ: তোমার ঘরই ভাঙবে 

না_-পাড়ার প্রাতবেশীরাও কিন্তু পর হয়ে যাবে । তুঁম ত' জানো, তোমার 
সম্বন্ধেও গাঁয়ের সবার কত উচু ধারণা ॥ 

[ল। স-হঃয়া ঠিকই বলেছে, এমন কাজ কখনও ক'রো না, যাতে গাঁয়ের 

সবাই তোমায় দেখে ঘৃণায় মুখ ফেরায়, আর সারা জীবন তোমার দিকে 

আঙ্দল দোঁখয়ে তোমার বিরদ্ধে নানা কথা বলে । 

ফেন:। সে কাজাঁট ইনি হীতমধ্যে সসম্পন্ন ক'রে ফেলেছেন, পাড়া প্রীত- 

বেশ'রা 'বিরন্ত 'বিষপ্ন মুখে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল ) 

ওয়াং। গাঁয়ের সবার মন দেখাঁছ সেই সামন্ততন্দের যুগেই পড়ে আছে খড়ো ? 
বিয়ের নতুন আইনের খবর ি এরা জানেই' না নাকি? 

ফেন:। আমাদের এদেশের ববাহের নতুন আইন, শঠ আর স্বাথথপরদের সাবধা 

ক'রে দেবার জন্য তৈরী হয়ন। আইনের ছতোয় মেয়েদের নির্যাতন 

করা চলবে না। | 
ওয়াং । দেখ ফেন:।॥ তুম আগায় আপমান করার চেষ্টা করছ। এ আম 

সহ্য করব না। 

[ীল। কমরেড ওয়াং পিয়াও ! এ সময় মাথা গরম ক'রোনা । তুম সব কথা 

খুলে বল। সবাই শুনুক। তখন কে ভুল আর ঠিক, পাঁরঙ্কারভাবে 

সবাই বুঝবে । 

ওয়াং । এটা আমার ব্যান্তগত ব্যাপার । গাঁয়ের দশজনকে এর ভেতর মাথা 
গলাতে আম বাল না। 
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ল। তুম ভুল বুঝেছ ওয়াং । তোমার 'ববাহশবচ্ছেদের ব্যাপারে আম বা 

আমরা £কোনও বাধা ত' রাচ্ছ না। যাঁদ উপযবস্ত কারণে এ বিচ্ছেদ তুম 

চেয়ে থাক, আর এর ভিতর গুপ্ত রহস্য বা ছল না থাকে; তবে এতে কেউ 

বাধা দিতে পারে না। আম একজন কাঁমউীনস্ট, তাই আর একজন 

কঁমিউানস্টকে গজজ্ঞাসা করছি এর কারণটা কি ?-_কেনই বা' এটা চাইছ 

এবং ফলাফল সম্বন্ধে খুব সাবধানে যথেষ্ট চিন্তা করেছ কি ? 

ওয়াং । ব্যান্তগতভাবে আমার অনেক কিছ: ব্যবস্থা করার আঁধকার আছে । 

দি। তাই নাক? সেটা নির্ভর ক'রে কি ব্যবস্থা তুম করছ তার উপরে । 

ব্যন্তগত ব্যবস্থা করতে গিয়ে যাঁদ কোনও সদস্য এমন কিছ কাজ করে 

যাতে কাঁমউানিস্ট দলের সুনাম নণ্ট হয়, তার নীতিবোধের স্বীকৃত মূল্য- 

ন্ট হয়, তখন শংধ দল নয়--সবসাধারণেরও তাকে বাধা দেবার 

আঁধকার আছে। 

ওয়াং। এ 'বষয়ে আমাকে আর একটু পাঁরৎকার করে বললে হবে । আম 

1কসে দলের সুনাম বা নীতিগত মূল্যবোধ নষ্ট করোছি? 

1স-হুয়া। -আঁম একটা প্রশ্ন ক'রাছি। জান এমন কিছ করেছে কি যাতে 

তোমার লঙ্জা পাবার কারণ আছে বা আঁনষ্ট হয়েছে? তোমার উপযনত্ত 

সে নয় ব'লে, তুম ষে 'বিবাহশবচ্ছেদ চাইছ, কেন এবং ক হিসেবে সে 

তোমার উপযযস্ত নয়, সেটা বল ? 

ওয়াং। আমাদের আর ভালবাসা নেই। 

৯ম প্রাতিবেশশ । বা! মায়া মমতাহীন পশুর মত কথাটা হ'লযে। দশ 

বছর আগে বিয়ের ঘটকালা করার জন্য কে আমার কাছে ধন্না দিয়েছিল হে ? 

জানের বাপের বিয়েতে মত ছিল না বলে, কে আগায় কেদে কে'দে অনুরোধ 

করে দ£জনের ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সধোগ করে দেবার কথা বলোছল 

হে? 
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ি। গলত্ত বরফে লাস লুকোলে ?ি চলে; আমরা চাষা বলে আমাদের 
একেবারে বধদ্ধহীন মনে কর কেন? তুম নিতান্ত স্বার্থপরের মত নিজের 
সুখ চাইছ ! ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। এটা অতাঁতের শোষক শ্রেণীর 

সীবধাবাদী মনোবত্ত। 

স-হুয়া! তোমার লালসার খোরাকের জন্য, একটা কাঁচ মেয়ে চাই বলে তুঁম 
তোমার স্ত্রী কন্যা এমনকি বুড়ো মাকেও ফেলে পালাতে চাইছ। এটা 
কোন দেশী কাঁমউীনস্টের নীতি ? 

ওয়াং। রাবিস! আঁম মন দিয়ে ভালভাবে কাজ করতে পারব বলেই 
এই 'বিবাহ-বিচ্ছেদ চাই'ছ। 

[লি। ভালভাবে কাজ করবে বলে এই ভাল কাজটি করছ, না? তোমার 
কথা শুনে আমাদেরই লঙ্জা করছে হে। একথা বলতে মুখেও 

আটকাল না ? 

ওয়াং। আম তোমাদের সঙ্গে তর্ক করতে রাজি নই। তোমরা কিছুই 
বোঝ না। আম তুং হুই-জান্কে ভালবাস না এবং তার জন্য 
[নজের সুখন্বাচ্ছন্দ্য সব কিছ; বাল দেবারও কোনও য্যান্ত সঙ্গত 
কারণ দেখি না। জীবনের আনন্দের আঁধকার আমারও আছে এবং 
তারও আছে বলেই আমি এ ব্যবস্থা করছি । 

(জান: 'ভতর থেকে ঘরে এল ) 

জান্। তোমার ব্যান্তগত ব্যাপারে যাঁদ আমায় আর টেনে না আন 
তাহ'লে আম সুখী হব। তুম আমার নাম ধরে কথা বলছ শুনলেও 

আমার সমস্ত দেহ মন ঘণায় কুচকে যায়। তুমি যাও, দয়া ক'রে 
চলে যাও ॥ (কতকটা আত্মগ্ত ভাবে বলতে লাগল ) আম এতাদিনে 
বুঝতে পারছি, মান: চেনা খুব সহজ নয়। দশ বছর আগে, ওয়াং 
যা ছিল, সে মানুষ সে ত' আর নেই! যার সঙ্গে সংখেনদুঃথে 
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সমানে হাতে হাত ধরে একসঙ্গে চলেছি_মনের সব কথা যাকে 

অকপটে খুলে বলেছি” শুনোছ হেসোছ কে'দোছ, মে আজ কত সহজে 

বলছে আর আমাদের ভালবাসা নেই ॥ দশ বছর আগে দুজনেই 

[নরক্ষর মুর্খ চাষী ছিলাম । আজ পার্ট তাকে শিক্ষিত করেছে; 

কাজ 'শাখয়ে দায়ত্ব নেবার উপধবন্ত করে তুলে তাকে উ“চুতে বসিয়েছে, 

তাই সে বলছে শিক্ষান্দীক্ষায় আমি নাক অনেক নাচে আর সে 

নাক অনেক উচুতে। সোঁদনও যে পর্বাঙ্গে কাদা মেখে পাঁকে ডুবে 

থাকত সে আজ কত সহজে বলছে আম নাক পাড়াগেয়ে পেতী। 

তাই তার উপযুক্ত নই। যে 'িজের মাকে াজের সন্তানকে নিজের 

ব্যান্তগত সুখের জন্য শন মনে ক'রতে পারে-তার পথ আর আমাদের 

পথ এক নয়। সে যখন বলে, আমাদের ভালবাসা নেই. যখন বলে 

আমাদের শক্ষা-দীক্ষা নেই তখন সে শুধু কথার ধাস্পায় আমাদের 

ঠকাতে চায়। তার লালসার নেশার জন্য চাই রূপ চাই যৌবন। 

নিজের সুখের জন্য অপরকে লাঞ্ছনা আর যন্নণা দিতে সে একটুও 
কুশ্ঠিত নয়। সে আমার সঙ্গে ছলনা করেছে আর একাঁট মেয়ের 

সঙ্গে ছলনা করতে যাচ্ছে জীবনে সে অনেকের সঙ্গে ছলনার খেলা 

খেলবে ॥। ( ওয়াংকে ) ওয়াং পিয়াও ! তোমায় আর একবার সাবধান 

হ'তে বলছি। তোমার সঙ্গে বিবাহাবচ্ছেদে আমার মনে আর এতটুকুও 

দুঃখ নেই । আমার দেহ ও মনে শান্ত আর ব্বাস আছে । আম 

খাটতে পার, খেটে খেতে পাব, পাটি আমাকে পথ দেখাবে, সাথীরা 

পাহায্য করবে, তোমার সঙ্গে ছাড়াছাঁড়তে আমার কল্যান হবে। 

তব এই আফশোপ থাকবে, পার্ট এবং সাধারণ জনগণ তোমায় 

যে ক্ষমতার আধকারী করেছে, সেই শান্ত তুমি তোমার ব্যান্তগ্নত 

সুখ সঃবিধার জন্য ব্যবহার করছ । অপরের উপর প্রভূত্ব করার 
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জন্য তোমার ব্যান্তত্বের ব্যাঁভিচার করছ । দলের শান্তর সুযোগ নিয়ে 

তুমি আত্মগ্রাতষ্ঠা ও ব্যান্তগত স্বার্থ অর্জন ক'রেছ- তুম দলের 

5, একাঁদন এর জন্য তোমার প্রায়াশ্চত্ত করতে হবে । 

দিদ। বৌ, আর ওই জানোয়ারকে হিতকথা বলে ক হবে? এই বুড়ো 

বয়সে, ওর জন্য লজ্জায় আমার মাথা নিচু হয়ে গেছে। 

৯ম প্রাতবেশশ ॥। ওকে ভাল কথা বলাও পাপ। 

২য় প্রাতবেশী ॥ আমরা থাকতে তোমাদের কোনও চিন্তা নেই । 

ওয় প্রতিবেশী । আপদে বিপদে গ্রায়ের সবাই তোমাদের পাশে আছে জেনো । 

1কছ ভয় নেই। 

জান: । তোমাদের ভালো হোক । আজ যে শিক্ষা আমি পেলাম, তাতে 

শুধু আমার নয়__সবারই শিক্ষা হ'ল। আমি জান, আম একা 
নই। আমি ত” কখনই িজের সুখ আর স্বাথথ খ্খাজান॥ এই 
অপদার্থ স্বার্থপর লোকটার জন্য আমার কোনও দুঃখ নেই । এর 

কথা ভেবে জীবনের এক মুহূর্তও আম নষ্ট করব না। 

সুই ॥ ওমা! সবাই যে বলবে আমার বাপ নেই । ওবাবা 

জান-। আমার কাছে আয় সুই! তোর মা আছে 'দাঁদমা আছে-_ 

গাঁয়ের সবাই আছে সবাই তোকে ভালবাসবে । 

গল। আমার কাছে আয় সুই ॥ আমাদের কো-অপারেঁটিভের কত বড় 

সংসার সবাই তোকে আদর করবে, ভালোবাসবে_ খাওয়াবে পরাবে- 

(সুইকে কোলে তুলে নিল ) 

[দাঁদমা। চোখ খুলে দ্যাখ সয়তান। পরকে কি করে আপন করতে 

হয়। শুধু িজের সুখ খুজলে আপনও পর হয়ে যায়। তুই কি 

পাগল হয়েছস- এখনও হাতে পায়ে ধারে মাটয়ে নে। দে তোর 

এই ছাইয়ের দপ্তরথাত দাঁলল। 
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ওয়াং। সে হবে না মা। তোমাদের খামখেয়ালীর জন্য আমার জীবনের 

আনন্দ আম 'বিসন 'দতে পারব না। ('দাঁদমা ছেলের 'দিকে ঘৃণার 

দৃম্টিতে চেয়ে রইল ) 

দি। তা হ'লে উপাধ্যক্ষ_-ওয়াং! আমাদের একটা কথাও তুমি শুনলে না । 

আম িকল্তু তোমার মত স্বার্থপর লোককে বিপ্লবী দলে থেকে, দলের 

ক্ষত করতে দেব না। আম সহরে গিয়ে, তোমার পাঁরচালকদের 

কাছে সব কথা বলে বিচার চাইব । 

ফেন-। আমারও সেই মত, আমিও তোমার সঙ্গে সহরে যাব, আমার 
একবার সেই সর্বাবদ্যাশবশারদ বিদুষী রূপসাঁটিকে দেখতে হবে । 

ওয়াং। তোমাদের মতলব কি ? 

ফেন:। সে রূপসী একবার তোমার পাঁরত্যন্তা মেয়োটকে দেখ*ক--তোমার 

হতভাগিনী স্তন আর বুড়ী মায়ের কথা শুনুক। 

১ম প্রতিবেশী ॥ ঠিক কথা । আমি এখহীন তোমাদের সহরে যাবার ব্যবস্থা 

করে দিচ্ছি। হোচিং দৌড়ে গিয়ে নতুন মোষ দুটো জুড়ে গ্রাড়ী 

[নিয়ে আয় ॥ ছুটে যা__ ( হোচিং ছুটে চলে গেল ) 

ওয়াং। ফেন:! তোমার 'বদ্া-বাুদ্ধি সব কছ? আছে। তুমি ত'!এদের 

মত নও। আমার যশন্তটা তুমি 'নশ্য়ই বোঝ । 

ফেন:॥ কি বুঝব? তোমার য্ান্তর উপর আমার আর একটুও শ্রদ্ধা 

নেই। আমার 'বি*বাস তুমি এ নতুন মেয়োটকেও ছলনা করেছ । তুম 

সাত্য ?ক রকম মানুষ সেটা তাকে জানাতে হবে । 

[সহুয়া। কেন কথা বাড়াচ্ছ। চল_তৈরী হয়ে নাও। সহরে আবার 

দেখা হবে বড়দা- নানা ভুল হল--সরকারী মালগুদামের উপাধ্যক্ষমশাই | 

( ফেন-, 'সিহুয়া 'সিয়াও সুইকে নিয়ে চলে গেল ) 
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ওয়াং। ( ভয় পেয়ে) এসব কি হচ্ছে। এর মানে ক? ছিল খুড়ো, ওদের 

তুম এসব করতে 'দিও না। 

ল। (ঘুরে পিছন 'দিয়ে) ওদের নিষেধ করার কোন যান্ত আমার মাথায় 

আসছে না। 

ওয়াং । হায় ভগবান ! এরা আমার সব্নাশ করবে- সর্বনাশ করবে। 

('ব্রফকেস নয়ে ছুটে বেদিয়ে গেল ) 

ধদাদমা । (কাঁদতে কাঁদতে ) এমন ছেলে আম পেটে ধরোছিলাম ? 

ল। মনখারাপ করো না দিদি । জান- বোঝে তার কথাই ঠিক । ওয়াং 

তোমার ছেলে বা জানের স্বামন হবার মোটেই উপযুত্ত নয়। 

গণ-আন্দোলন-_-১৩ 



রক্তে বোনা ধান 

সুনীল দত্ত 

চরিগ 

রাজাবাহাদুর সূর্ষকান্ত 

দারোগাবাবক .  ঘণ্টেবর 

[নিতাই মাষ্টার 

জীবন জহর 

কেন্ট 
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[ জলা মাঠ, তার মধ্যে সবুজ ধানের ক্ষেত । গান 

গাইতে গাইতে 'কিছহ চাষী প্রবেশ করে ] 

(গান ) 

হেই পামালো হেই সামালো 

হেই সামালো ধান হো, কান্ডেটা দাও শান হো 

জান কবুল আর মান কবুল আর দেব না আর দেব না 

রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো । 

চাঁন তোমায় চান গো জান তোমায় জাঁন গো 

সাদা হাতির কালা মাহুত তুমি না? 

হেই সামালো । 
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[ হৃ'কো টানতে টানতে প্রবেশ করে নিতাই, একটু বড়ো 

হয়ে গেছে ] 

নিতাই । ক রে তোরা তো বেখাছ দিব্বি ফাত করাতাছপ, অণ্যা? বাঁল 

কাজ আরম্ভ করাব কখন রে? 

জাহর। খুড়ো খুড়ো গো” এই প্রাণর মাঁধ্যাক আনন্দ হাতিছে তোমারে কি 

বলব খুড়ো। ওহো হো হো। এতো ধান হয়ছে এবার। বুকটা 

ফুঁলি উঠাতছে । 

[নিতাই । তোর যে ফুর্তিতে প্রাণ উত্ল-পতুল করতিছে রে, অশ্া? বাল 

ঘৃঘ দৌখহ ফাঁদ দেখ নি? ওরে শোন, আমাদের সূ্ঘ' বলাতাছল, 

তাড়াতাঁড় ধান সব ঘরে তুল নাও খড়ো । 

জীবন। হ'্যা দাদ, অ।মও শুনাছন; গো। কিছ; গণ্ডগোল হলেও হাতি 

পারে, না? 

হর। আমাদের সরকারকে নাক জোর করে তাঁড়য়ে দিয়ে ওরা আবার 

গাঁদ দখল কাঁরছে। এখন তো রাঞ্জা বাবুরা আবার জোর করি গাঁদ 

দখল কারছে। 

নতাই । বেশতো তারপর । 

জহর । এই বার জোর জুলুম বাড়বে । 

নিতাই । কন্তু আমরা তো কোন অন্যয় করাতাঁছ না। গডগোল? 

গণ্ডগোলটা [ক হাতি পারে রে মুখদ্য ঃ আমরা [ি বেআাইন কিছ: 
করাঁতাছ ? 

জাহর। এ কথাটা যাবলেছ। এ তো ভাগচাষ আইনের কথা | চাষী যাঁদ 

জাঁমতে সম্পন্ন খরচ দেয়, তাহাঁল চাষা শতকরা ষাট ভাগ পাবে । 

[নিতাই । ওরে বলদ, তুই এটাও জাঁনপ না। তার ওপর আমরা লাঙ্গল 

বলদ বীজ ধান 'দয়েছি। 
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জাহর। তার জন্যে এক ভাগ পাবো তো ? 

[নিতাই । আর এই জাঁহর, তুই আমি গোরা যে হাড়ভাঙ্গা খারটান দিয়েছি তার 

দরুন পাব একটা ভাগ । তাহাল দাঁড়াচ্ছে কি, আমরা পাব শতকরা 

যাট ভাগ-- 

জহর । আর রাজা বাহাদুর তার জামর জন্য পাবে শতকরা চঁঙ্লিশ ভাগ-_ 

নিতাই । আমরা তো আর রাজা বাহাদুরকে ফাঁক দিচ্ছি না। 

জাঁহর । এ তো লেজ্য হসাব॥ 

নিতাই । তাই বাল; ধান তুলি ফুর্তি করো । হা রে জীবন, তুই কাল 

রেতে ঘমের ঘোরে অতো চিৎকার করছিলিস কেন ? 

জীবন ॥ জান দাদ, কাল রেতে আম একটা স্বপ্ন দেখাছনু ॥ বাবা ঘরের 

পাশেই এয়েছে, আমারে ডাকে, জীবন চলি আয়, আমরা দুজনায় চলে 

যাব, দূরে অনেক দৃরে, সেই শহরে ॥ স্খানে নতুন করে বাঁচব । 

নিতাই ॥ (একটু চণ্ুল হয়ে পড়েছিল। উত্তোঁজত হয়ে) তুই থাম 

হারামজাদা । এ শয়তানটার নাম 'আমার সামনে মুখে আনবি নি। এ 

জানোয়ারটা যাঁদ এই চৌহদ্দির মধ্যে আসে? ওর ঠ্যাং ভেঙ্গে খোঁড়া করে 

দোব। সে আমায় সর্বস্বান্ত করে গেছে । আমার অমন সুন্দর বৌমাটার 

চোখের জল মোছাতে পারলুম নি আঁম ! 

জাহর। আচ্ছা খুড়ো, তোমার ছেলেটি কি করে গেল? সেটাতো বলো নি? 

[নিতাই । সাদেক আর এতো জবালাঃ সে অনেক কথা রে। সে অনেক 

কথা। জানিস, আমি যখন রায়েদের জামতে ভাগচাষ 'ছিনু, একদিন 

রেতে সে আমার বাক্স ভেঙ্গে সমন্ত টাকা পয়সা নিয়ে গিয়ে ভাঁটখানায় 

ধেনো খেয়েছে, মেলায় গিয়ে জুয়ো খেলেছে । এ দিকে এক সময়ে 

রায়বাবুরা আমার নামে উচ্ছেদ মামলা জারি কারছে। এমন পয়সা নেই, 

যেরায়েদের সঙ্গে লড়াই কার, আমার জম আঁম 'ঠিক রাখি। 
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জাঁহর। তারপর ক হল ? 

নিতাই। তারপর জাম গেল ঘর গেল__-সব গেল ॥ সম্বল রইল শুধ: বলদ 

আর লাঙলটা ॥ তারপর একাঁদন রেতের অন্ধকারে চুপি চুপি চোরের মত 

লাঙলটা বেচবার জীন্য নিতে এসেছে । ছুটে গিয়ে ধরলূম লাঙলটা 

চেপে তারপর এমন পেটান পেটালম যে উপুড় হয়ে পড়ল । 

জাঁছর। তাগেলকোথা ? 

নিতাই । জানি না। সেই যে গেল, আর ফিরে এল না। কে জানে হয়তো 

সে রেতে মরেও যেতে পারে ! 

জহর । কিন্তু লাসটা ? 

1নতাই। দেখবার আর সুযোগ পাইনি! সে সময়ে আম বড় চণ্ুল ছিলাম 

রে বড়ই চণ্ল-_-এখন নিজের হাত কামড়াই ! হয়তো না করলেই ভাল 

ছেল। হায় ভাগবান, কেন এমন করলাম রে কেন এমন করলাম । 

জীবন । ( একটু বিচালত হয়ে পড়ে) দাদু ! 

[নিতাই । হ্যাঁ, এখন আমি আবার জাঁমতে চাষ করাতাঁছ। ঘর বে'ধোছ। 

(কেদে ফেলে ) কিন্তু বৌমার মুখে আর হাসি ফোটাতে পারলাম নারে 

পারলাম না। তুই দাদ আমার কথায় দুঃখ পোল রে? আমারও 

ভেতরটা জ্বাল যাচ্ছে রে জ্বাল যাচ্ছে । খাঁ খাঁ করাতছে। 

জীবন । না_াদু, তুম থাকতে আমার দৃখু কসের? ছোট্ট বেলায় 

বাবাকে হাঁরয়েছি। এখন তুঁমই তো আমার সব দাদু । কে বাবা তাও 

ভূলে গোছ। কেমনতরো দেখতে তাও মনে নেই । 

নিতাই । যাক চল: । এখন ধান কাটার ব্যবস্থা কার। বেলা পড়ে যায়। 

জহর । হা, তাই চল, ওরে জীবন, সেই গ্রানটা ধর রে ধর। 

নিতাই । হ্যাঁ, জীবন তাই ধর, তোর গ্রান আমাদের মনির ধো বেশ 

আগুন জবালায়। 
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[ জীবন ও নেপথ্য থেকে 'িবছু গলা একই সঙ্গে ভেসে এল ] 

ও আয় রে, ও আয়রে ও ভাই বন্ধু চল যাই রে। 

ও রাম রাহমের বাছা, বাঁচা আপন ঝঁচা, 

চল ধান কাট আর কাকে ডাঁর, নিন্গ খামার 'নজে ভার 

কান্তেটা শানাই রে 

(এই ) মাঁটতে কাঁলজার আশা, স্বপনের বীজ বান 

( আর ) চোখোঁর জল সেচ দিয়ে ফসলের কাল গণি 

ক্ষেতের আলে আলে 

( আজ) সোনা ল ঢেউ খেলে 

আহা মাটি মাতা, দুই হাতে অন্ন ঢালে 

( ফের ) ঘরে ঘরে নবানোর হবে ক রোশনাই রে। 

জীহর ৷ রাজাবাব আর দারোগাবাবু আ'সাঁতছে গো। 

নিতাই। কেন? 

[ প্রবেশ করে রাজাবাহাদর ও দারোগাবাবু ] 

রাজা । হে"হেঁহে, কিরে, গান বন্ধ করাল কেনে? বেশতো গাইতেছিলি। 

গাঁনা গা। আঁহেহেহেশহে 

[নিতাই । তা রাজাবাব্, আপাঁন অকস্মাৎ ি মান করে? 

রাজা । এই তোরা কেমন আছিস-্টাঁছস দেখতে এন; ॥ তোরা আমায় পর 

পর ভাবাল 'ি হবে, আঁম তোদের আপনজনই ভাব রে॥ দয়াময়ের 

কাছে 'দিবারান্র প্রার্থনা কারি, তান যেন আমারে এই ভাবেই রেখে দেন । 

দয়াময় হর হে পার কর। (প্রণাম করে ) 

[নিতাই । আপনার ছেলেটি এ যে 'বলাত না কোথায় গেল! সেকেমন 

আছে গো! 
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রাজা । ভাল আছে॥ এবার সে এলেই আম ভাবাঁতাছ কাশীবাসী হবো 

হেহেপ্হেশহে । আর ভাল লাগে না। যা বলছিনু তোদের, সবই 

দয়াময়ের ইচ্ছে । হে* হে" হে ॥। এই ধান কাটবার ঠিকঠাক কচ্ছিস বঁঝ ? 

নিতাই । হ্যাঁ, সময় তো হয়ে যাচ্ছে, ভাবাছ__ 

রাজা । তা ভাল, তা ভাল। তা বাবা নেতাই, এই আমার কথাটি মনে 

আছে তো? 

[নিতাই । কোন কথাটি ? 

রাজা । তুই আবার কথানটথা ভুলে যাস নাক রেঃ এটা কি তোর নতুন 

অভ্যাস হয়েছে ? 

[নিতাই । তোমার সঙ্গে অনেক কথাই হয়গো সব কথার মাঝে-_ 

রাজা । আসল কথাটা গহীলয়ে যায়, তাইনা? তাহলে আমিই কথাটা বাঁল। 

হ্যাঁরে, বাল সম্পক্ষটা তো একদনের নয় রে, আ12 এই ধর না, এই 

বছরই তোর তিন বছর পুণ হোল ॥ মনটা যাঁদ আমার ভেঙে যাঁয়, তুই কি 

ভাবছিস আবার তোকে আমি ভাগচাষের জন্যে জাঁম দোব, আযাঁ হেঃ-হেঃ- 

হে'ঃ। তাছাড়া আমি কথা 'দাচ্ছ, আমার ঘরে ধান তুলি দে, তোকে 

আল:ংর বীজ দিয়ে দেব। আ্যাঁ? 

নিতাই । সিটা কেমন করে হয় রাজাবাবহ্ ? 
রাজা । হয় হয়। করলেই হয়। হেহেকি বলিস রে জাহর, তোর কি 

মত? তাছাড়া তোর সেই ধারের টাকাটার অনেক সদও জমে গেছে। 

সেটা খেয়াল আছে তো ? হেহেহে?। 

জাহর। তা থাকবে 'ন, খুব আছে, না হাল ভটেমাট চা'ট হয়ে যাবে যে। 

তাছাড়া, এ_ ধা_ন-- 

রাজা । তোর কথা আমি পরে শুনবখন! আমার বাড় যাস কেমন? 

তাহলে এই কথাই রইল নেতাই । হে'হেহে। দেখ নেতাই? দয়াময়ের 
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ওপর ভরসা রাথস, সব ভাল হবে রে--সব ভাল হবে । দয়াময় হরি ! 
পার কর? পার কর ! 

নিতাই । রাজাবাবু-_ 

রাজা । আর কোন কথা আম শুনব ন। এ হচ্ছে এক কথা । 

[ সূর্য প্রবেশ করে ] 
সূর্য । কোন কথা গো? 

রাজা । ওঠ! হোঁহে"হেঁহেঁআরেআরে এই যে। সূর্ধকান্ত এসে 

গেছ । এই তোমার কথাই হাচ্ছল হেহে। তাভাল আছ তো বাবা? 

তা অনেকাঁদন বাঁচবে ! 

সূর্য । 'সিটা তো আপনি অন্তর থেকে কামনা করেন না রাজাবাব; ! 

রাজা । ( হাসতে হাসতে ) কি যে বলো তুম বাবা সূর্ধকান্ত হেহে হে হে । 

আমরা 'নমিত্ত, সবই গৌরাঙ্গের কৃপা । 

সূর্য। তা আপাঁন দারোগাবাবু একই সঙ্গে এয়েছেন, ব্যাপার ক ? কোন 

নতুন মতলব-টতলব আছে নাক ? 

রাজা । মতলব? মতলব আবার কি থাকতি পারেঃ এই দারোগাবাবু 

নতুন এলেন এই গাঁয়ে তাই এট পারচয় কারয়ে 'দিচ্ছ। হে'ঃহেহ হে । 

কি বলেন দারোগাবাবু ? 
সূর্য । আপনার মাধ্যমে পরিচয় । লক্ষণ ভাল নয়। 

রাজা । হোঁহেঁহে । কিযে বলতুমি বাবা সূর্যকান্ত। দারোগাবাবহ, 

ই হচ্ছে সূর্ধকান্ত। এই গাঁয়ের চাষীর ঘরের ছেলে! তা খুব ভাল 
ছেলে । কেষক সভা করে, তাছাড়া 

সূর্থ । ব্যপসব্যস আর বলবেন নি। এর পরে বললে ডান হয়তো ধরার জান্য 

একটা ছতো খু'জবেন ! হো হো হো 

দারোগা | না না, একি বলছেন ! আমরা তো আপনাদের সহযোগিতাই চাই__ 
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সূর্য । আমাদের নয় আমাদের নয়। ও'য়াদের। হো-হো-হো। 

রাজা । তা বাবা সূর্ধকান্ত। তুমি নাঁক এগ্াঁয়ে এবারে বামপন্হী না ি 

এঁ চরমপন্হীদের ভোটের প্রার্থী হয়েছ গো এবার? ক গ্যাঁড়াকল খুলেছ 

বাবা তোমরা ? 

সূর্য । আপাঁনও তো শুনলুম কংগ্রেস প্রারথথ হয়েছ গো এবার £ 

রাজা । আমার বাবা মোটেই ইচ্ছে ছিল না। 'কি বলব, গাঁয়ের লোক, 

কংগ্রেস হাইকমাণ্ডো, সকলে মিলে একেবারে আমায় চেপে ধরল । বলল, 

আপনার মত সমাজসেবী যাঁদ এই এলাকা থেকে (নির্বাচনে না দাঁড়ান, 

তাহলে যে আলতু-ফালতু লোক সব দাঁড়য়ে যাবে! তাই বাবা অনুরোধ 

এড়াতে পারলহম না। হে” হেঁ হে ।॥ সবই দয়াময়ের ইচ্ছা আঁ? 
সূর্য । তা এবার কদ্বল-টদ্বল বিলি করাতছেন তো ? 
রাজা । ও আমি ভোটে দাঁড়াই আর না দাঁড়াই আমার যে কততব্য বাবা ! হো 

হে হও আমাকে করতেই হবে ॥ ক জানেন দারোগাবাবু ॥ আমার 

একটা বাজারে বদনাম আছে । এমন ক আমার গাঁহণী, তার কাছেও । 

সবাই একবাক্যে বলে, তুমি বাঁলয়ে বালয়েই ফতুর হলে ! হে হেঁ হে? । 

সূর্য । এটা খুবই সত্যি দারোগাবাব। এই তো গ্রতবারে। রালফের 

চাল এলো কম্বল এলো! চালগুুলোর তো কোন হাদসই পাওয়া গেল 

না। আর এ কদ্বলগুলো 'ধিলোবার উপযুন্ত লোকই পেলেন 'ন 

রাজাবাব্ । তাই তো ওনার গোয়াল ঘরে কম্বলগুলো ভাল করে টাঁগয়ে 

রেখেছেন । সাত্য গরুগ্যলোর যাঁদ ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয় কে দেখবে? 

এই তো, সোঁদন দেখ রাজাবাব আপনার ছাগলটার গায়ে একটা ভাল 

[বালাত কছ্বল জড়ানো রয়েছে । সাঁত্য, গরু-ছাগলের শীতের কষ্ট যাঁদ 

কেউ বুঝে থাকে; তা হচ্ছেন আপাঁন । 

রাজা । (রেগে) দেখ ওসব কথা আমি পছদ্দ কার না। হ্যাঁ যা বলাঁছলাম। 
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সূর্য । রাজাবাব্, আপাঁন যে 4৫০ মণ আলুর বাঁজ পেলেন সেগুলো 

সব বেশী দাম পেয়ে বেচে দিয়েছেন নাক ? 

রাজা ॥ কে বলেছে_কে বলেছে ? এই তো-এই তো, নেতাই, জাহর সাক্ষী 

আছেঃ এদের আম নজে হাতে বাজ 'দয়োছ। ক রে জাঁহর বল, 

উত্তর দে? 

জাঁহর! আজ্জে হ্যাঁ, পেয়েছি তো বটেই ! তবে বড্ডো কম, আধসের । 

রাজা । দেখ মিথ্যে কথা বাঁলস নি জাঁহর, মুখ খসে যাবে । তোর টেপ সই 

আছে, পাঁচ সের 'নয়েছিস ! 

[নিতাই । এই বুড়ো আঙ্গুল 'দিয়ে তোমরা আমাদের আনিক সর্বনাশ করেছ 

রাজাবাবু । আর যাতে করাত না পার তাই ভেবোছ, এবার এই বুড়ো 

আঙ্গুলটা কোঁটই ফেলব । 

দারোগা ॥ তাহলে চলুন রাজাবাহাদুর, ও'দকে আবার যেতে হবে । 

রাজা । হ্যাঁ, চলুন । তাহলে নেতাই । আসল কথাটা মনে রাখিস। ধান 

কাটার আগে ইটা 'চন্তা করিস, ষাট ভাগ ধান কিন্তু আমার গোলায় 

পেছন চাই | না হলি এ জমিতে একশো চুয়ালিশ ধারা জার হবে । 

সূর্য ॥। এতোক্ষণ তো বেগ ভাল ভাল কথা শুনগছনু গো। ইটা যেন একটু 

বেসরো লাগাঁতছে রাজাবাব? ! 

রাজা । নেজ্য কথা যাঁদ বেসঃরো নাগে তা আমি ক করব বলো ? 

সূর্য । তোমাদেরই তো সরকার বাহাদুর আইন সভায় ইটা তো পাশ করেছে 

রাজাবাবু ! 

রাজা । (রেগে) ও আইন সভা টাইন সভা আমি বাঝ না। আইন 

দেখাত হয়, কলকেতা যাও । ইখানে আমার আইন চলবে । না হাল 

লেঠেল দিয়ে তুলি নিব । 
€ 

সূ । তাহলে তোমাদের ভাগচাষ আইন ॥ তোমরাই মাননা ? 
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রাজা। আমি তো তোরে বলতিছি, আম কোন আইনই মান না। আম 

এক আইন বুঝি, সে হচ্চে আমার ঘরে ৬০ ভাগ ধান তুলি দিতে হবে । 

না দলে আঁম জোর করি তুল 'নয়ে যাব; । চলন দারোগাবাবব। ভাল 

চাস যাঁদ আমায় চটাবি না নেতাই; ধান তুল 'দাব। নতুবা রক্তকাণ্ড ঘটে 

যাবে এই ক্ষেতের উপর 

[ দারোগা ও রাজাবাবার প্রস্থান ] 
সূর্য । তাহলে আপানিও জেনে যাও রাজাবাবহ্, ধান আমরা তুলব ॥ পার 

তো, তোমার এ দারগ্নাবাব্কে দয়ে ঠোকও | 

(প্রস্থান ) 

রাজা । (নেপথ্য থেকে ) হ্যাঁ হ্যাঁআমিও দেখি নিব ! 

[নিতাই । কিছ: বুঝাল জাঁহর ? 

জহর । একটা কথাই বুঝনু খুড়ো। যারা আইন বানায় তারাই নিজের 

প্রয়োজনে আইন ভাঙ্গে । 

সুর্য । তার জলন্ত দ্টান্ত হল এ যয্তফ্রষ্ট সরকারের উচ্ছেদ ! একটা 'নর্বাঁচত 

সরকারকে গাম্ধীজর এ চেলাটা, কংগ্রেসের সাহায্যে কি ভাবে পতন 
ধটাল দেখলে না? 

[নিতাই । হে লোকে ওকে বলেও তো, সদাশিব মানুষ ! তাহলি এই 

র্জাফরের কাজটা করল কেন ? 

সূর্য । এ রাজাবাহাদরদের দালালদের একটু সং নাঁজয়ে না রাখলে 

যে দেশের লোককে ধোঁকা দেওয়া যায় না নিতাই দা। তাই 

কাগঙ্গওলারা ওদের একটু মহাপুরুষ সাঁজয়ে রাখে! মানে তোমার 

আমার চোখে ধুলো দেবার জন্যে আর কি ! 

জহর । তা এতো কাল তো লোকটা ছিল কংগ্রেস বিরোধী আর ভোটও 
তো পেয়েছিল কংগ্রেসের বিরোধী কথা বলেই। 
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নিতাই । এঁ বামপাঞ্থরাই তো ওদের জন্যে প্রচার আঁভযানে নেবেছিল 

গো! 

সূর্য । হ্যাঁ, যারা নেমোছল, আজ তারা হাত কামড়াচ্ছে!। ওরা যে 

জন্ম থেকে দালালী করছে গো! শুধ মাঝে মাঝে একটু রং 

পাল্টায়। জেতবার জান্য, বাঁচবার জান্য আর এ শোষক শ্রেণীকে 

বাঁচিয়ে রাখার জন্য । 

নিতাই । তাহলে ভোটের পরে কেন তোমরা এক হয়োছিলে বলো ? 

সূর্য ॥। দেশের জনসাধারণ তখন এক বাকে চেয়েছিল। দেশে একটা 

সাত্যকারের জনগণের সরকার হোক । সৌঁদন আমরা জনগণের 

মনস্কামনা পূরণ করান জন্যেই ওদের সঙ্গে এক হয়েছিলাম ॥ আর 

অন্তরের সঙ্গেই দেশের মানঃষের মঙ্গল চেয়েছিলাম ॥ কম্তু এঁ বামনটা 

আমাদের সব আশা 'বফল করল ! 

[ একজন গান গ্রাইতে গাইতে প্রবেশ করে ] 

নিতাই । বা ভাইবাঃ! বেশ গাইছোতো । 

সূর্য । গাও ভাই ভাল করে গাও ! 

[ নাচতে নাচতে গান হল ] 

আম কতা-ভজার দলে 

বাইরেতে বোত্টমপ্ধ আমি, ( আমার ) ভিতরে দৃন+ত চলে । 

আম লম্বা 'টিকি মাথায় রাখ জচ্চরর ফিকিরে থাঁক 

আমার কাজে কোন নেইকো ফাঁক, মোসায়েবরা বলে ॥ 

চাষীর ঘরে ঘরে গিয়ে (আম ) ভাসাই চোখের জলে । 

যাঁদ কচে বারো করতে পাঁর ইলেক-সানাঁটর তলে তলে । 

আম 'হংসার ওপর এ বন্ড চটা, মাঝে মাঝে করে ঘটা 

বাকছাটয়ে ফাটিয়ে লোককে ভেড়াই নিজের দলে । 
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গরীব গুরবোর ওপর এ যে লাঠিগুীল চলে, 

সেটা তোমরা বুঝলে কিনা, সেরেফ তাদের কর্মফলে ॥ 

আম 'দাঁব্য করে বলতে পারি, এ যে পথালশ 'মালটারা 
ওরা শান্ত রক্ষেন্প ধবজাধারী, ন্যাধ্য পথে চলে ॥ 

মাঝে মাঝে দুগ্ুলোকের কেলেংকারীর ফলে 

যতো হাড়হাবাতের হণুড়থামাতে খামকা গোচ্ছের গাল চলে ॥ 

লোকের মশাই এ'ড়ে বায়না, তারা নাঁক খেতে পায় না 

না খেলে ক বাঁচা যায় না? বলুক তো সকলে 

( তাহলে ) চোদ্দ বচ্ছর শুকিয়ে লক্ষণের 'ি করে চলে? 

এ তো আমার কথা নয় রে বাপ (এ যে) রামায়ণের লেখায় বলে 

আম কর্তা ভজার দলে ॥ 

[ সকলের প্রস্থান ] 

| প্রবেশ করে রাজাবাবু ও দারোগা ] 

রাজা । নানা আপান বুঝাঁত পারছেন না। 

দারোগা ॥ বেশ তো, আপনি লেঠেল দিয়ে ধানটা তুলে নেন না। আম 

আপনাকে সাহায্য করবখন। 

[ প্রবেশ করে ঘণ্টে*বর ] 

রাজা ॥ এই যে বাবা ঘণ্টেবর, এসোছস আয় আয়। এই এর কথাই 

বলছিন: দারোগাবাব। একে নিয়ে এন] দাঁঞ্ষণ গ্রাম থকে । জোতদার 

রায়চৌধুরীদের জাঁমতে এই সমস্ত ধান রাতারাতি তুলি দিয়েছে । 

রায়চৌধুরীকে যখন আম বলনু- সেই তো আমায় গুকে দিল। 

হে হে" হে ॥ তা বাবা ঘণ্টে*বর কেমন বুঝছ বাবা ? 

ঘণ্টা । ক শালা বাজে জায়গায় নিয়ে এলে। ভাল মালটাল পাওয়া 

বায নাযষে। 
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রাজা । ওর জন্য তুই একটুও ভাঁবসনে বাবা । হেহে" ওসব আম ব্যবস্থা 

করে দোব ॥ আসল কথা হচ্ছে এই জাম থেকে-- 

ঘণ্টা । হ্যাঁ, একটা সাফ সাফ কথা তোমায় বাল দিচ্ছি রাজাবাবু । এ 

যাঁদ আপনার জাঁম হয়, আমি জান 'দিয়ে দোব। কন্তু অন্যের 

জাঁমতে আম যেতে পারব না। 

দারোগা । ওনার জাম না তো 'কি অন্যের জাঁমর জন্যে তোমায় ডেকে 

এনেছে ? 

ঘণ্টা । আপাঁন জানেন না দারোগাবাব। আমি নিজে শনোছ এই 

জাঁমটা বেনামদার সম্পার্ত । শালা যতো গণ্ডগ্রোলের কারবার 

রাজা । কে বলেছে, কে বলেছে তোকে ? 

ঘণ্টা । হ্যাঁ, আম শুনেছি, আপনার শালরপোর নামে জামটা নেখা 

আছে। 

দারোগা ॥। এ'্া ? তাই নাক, রাজাবাব ? 

ঘণ্টা । আরো শুনোছ, আম মশাই সাফ সাফ বাল। এ শাঁলরপোটিকে, 

ওনার নিজের পো হিসাবেই সকলে জানে । 

রাজা । আঃ! দেখ দেখ দেখ । ওসব কথা আলোচনার ফি দরকার ? 

হাঁ, যা বলাছনন, ফি জানেন দারোগাবাবু । আপনার কাছে আর 

ঢাকব কি! তাই বলছি, আপাঁন আমাদের খুব ঘানষ্ঠ লোক। এ 

জাঁমদার উচ্ছেদ 'বিলটা যখন সরকার বাহাদুর পাশ করল, সেই সময়ে 

আমারও দু হাজার 'বঘা জাঁম বেনামদার করে নিয়েছিনু । হেহে 

এসব কথা বাজারে না বলাই ভাল, কি বলেন এ্যাঁ! হে হে হে। 
ঘণ্টা । রাজাবাব্ ! আগ একটু ঘুরে আপ । আপান কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না। 

আমি আঁছ। তবে আমার কথাটাও কন্তু মনে রাখবেন । এ 

মালের কথাটা হ-_হি-াহ-াহ-- [প্রন্থান | 
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রাজা ॥। একটু নেশা-টেশা করে বটে, আসলে 'কন্তু লোকটি কাজের আছে । 

দারোগা ॥ হ্যা, কাজের লোকের তো সব জায়গাতেই কদর বেশী । 

রাজা । হেপ্হেহে 1 আপানও লোকাঁট বড় ভাল দারোগাবাবু। 

[ প্রবেশ করে মাত্টারমশাই ] 

আরে আসুন মান্টারমশাই। এই আপনের কথাই বলাছনু। সবার 

আগে পায়ের ধুলো 'দিন। আপাঁন বামন মানুষ হেহে'। বুঝলেন 

দারোগাবাবহ, আমাদের গেরামের মাত্টারমশাই । আত সংজন বোশ্ত। 

আমারই পাশে ও'র মাত্র পাঁচ 'বঘে জাম আছে। ফসল ভালই 

হয়েছে ॥। ক বলেন মাণ্টারমশাই গ্্যাঁ ! 
মাস্টার। হ্যা, এবার তা হয়েছে বটে। 

রাজা । ওনার 'বরাট সংসার । পেরাইমার ইস্কুলে মান্টার করে মাত 

১০ টাকা মাইনে পান। তাতে কি চলে এ্যাঁঃ এঁ ধানটা বেচলে 

তব দু পয়সা পাওয়া যায় । তা, সেখানেও হামলা ! যতো সব। 

দারোগা ॥ আপনারা আলাদা আলাদা ভাবলে তো চলবে না, সকলে এক 

হয়ে ভাবুন । 

রাজা । আমিও তো তাই বলিতেছি! মাম্টারমশাই, আসুন আমরা এক 

হই! নঙ্জেদের ধান ঘরে তুলাত হবে। এখানে কোন খাতির করাল 

চলবে নি! তাহলে ঠকতি হবে। আইন টাইন মানৃতি গেলে চলবে 

[ন। 'কসের আইন, আম আছ আপনার সহায় ! 

মাস্টার ॥ কি করা যায় সেটা বলুন। 

রাজা ॥ প্রথম কাজ হচ্ছে, ধানটা ঘরে তুলাতি হবে। দ্বিতীয় কথা হাতিছে 

এই জাঁমকে বাঁচাতে হলি, 'ানজেদের লোককে আইন সভায় পাঠাতে 

হবে। ভোট-্টাকে আলাদা করে দেখলে চলবে নি। এটাও বাঁচার 

একটা পথ ! কি বলেন দারোগাবাব্ ? 
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দারোগা । সে তো নিশ্চয়ই, সব 'মালয়েই তো মানুষ বাঁচে। 

রাজা । এই--এই হচ্ছে আসল কথা । তাহলে মান্টারমশাই, আপনার 

এ [তিন নম্বর ইউানয়ানটাকে আন্তে আন্তে হাত করতে হবে । 

মাম্টার। সেতো বুঝলাম, কিন্তু এ বুঁল আওড়ান লোকগ:লোর সঙ্গে 

আমরা পাল্লাটা দোব কেমন করে ? 

রাজা । পাল্লা দিতে হবে টাকা ছাঁড়য়ে। 

মান্টার। আমর বলে নিজের পে ভাত জোটেনা তো ছড়াব কি? 

রাজা । না-না-না আপনাকে .ট থিকে ছড়াতে হবোন! আমাদের সঙ্গে 

এখন এখান থিকে, ওখান থিকে নানান ফাণ্ড তো পাচ্ছি! তা 

থেকেই ব্যবস্থা করব । আমার কথা হচ্ছে, আপনারও আম আছে 

আমারও জাম আছে। আমরা দুজনাই এক! এ হচ্ছে দ্বার্ধের প্রশ্ন ; 

[ক বলেন এণ্যা ? 

মাম্টার। আমি একটু ভাবি পরে বলে যাবখন ? 

রাজা । এ্্যাঁঃ কি বললেন? হ্যাঁ, ভাবুন ।॥ নিজের জমিটাকে বাঁচাবার 
কথাও ভাবুন। সেই সঙ্গে ভাবঃন আপাঁন, আম, সকলে কেমন 

কার বাঁচব, জাঁমকে বাঁচাব | 

মান্টার। তাহলে আম এখন যাই, এ্াঁ? 

রাজা । যাবেন? তা একটু চাটা খেলে হতনা? 
মাগ্টার। নাঃ আমার ওসব চলে না। 

রাজা । সাত্বক মানুষ হেঁহেঁহে"। তা মাম্টারমশাই আম কিন্তু এবার 

গেরামে একটা নতুন ইস্কুল খুলাতছি। আপনাকে ছাড়া আমার 

একদম চলবে নি। হেহেঁহে"। আপা চাই কিম্তু- 

মাথ্টার! ঠিক আছে । আমরা তো আছি-ই। (প্রন্থান ) 

রাজা । শালা আর্শাক্ষত বর্বর । ওর উাঁচত মাঠে চাষ করা, মাম্টার হয়েছে ! 
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[ প্রবেশ করে ঘণ্টেশ্বর ] 

হেহেশহে”, বাপ ঘণ্টেশ্বর, তুম কি বাবা একটু ধেনো খেয়ে এলে 2 

ঘণ্টা । না হলে কাজ করাত পারাছলম না যে, ?ক করব বলো £ 

দারোগা! তাহলে রাজা বাহাদুর, আম এখন যাই। আমার আবার 
এনকোয়ারী আছে। 

রাজা ॥ হ্যাঁ, আপনারে যা বলাছলুম, বুঝতেই তো পারছেন, নানা 

ভাবে ওরা আমাদের ব্যাকরা দিচ্ছে - 

ঘণ্টা। সে কথা আর বলে, এই তো আজ-ই একজন বলতোছল । রাজা 
বাহাদুর নির্বাচনে দাঁড়ায়, নিজের ঝোল টানবার জান্য । 

রাজা । আর তুই তাই শদনে চলে এলি ? 
ঘণ্টা । বাঁলাছ গো বাঁলছি। রাজাবাব; দাঁড়য়েছেন গরাঁবদের মঙ্গলের জন্য । 

তার আর পয়সার প্রতি কোন মোহ নেই। এখন তিনি সমাজের 

জান্য গরীবের জান্য কছ: করাত চায়। দেশ গড়তে চায়। 
রাজা । শুধু এইটুকু বলার জান্য কি তোকে দাক্ষণগ্রাম থেকে নিয়ে এন 

রে? টিউবেলের কথাটা বলাল নি কেন? 

ঘণ্টা । আঁইগ্যে বালাছন গো। ওরা বলে কি, জানি জানি, ওতো 

ভোটের 'টিউবেল । ভোটও শেষ হয়ে যাবে, টিউবেলও অচল হয়ে 

যাবে। 

রাজা । (রেগে) ডঃ, এ কথা বলছে শালারা? তা বলনি 'নি কেন, 

আ'ম পুকুর ঘাটটা বাঁধিয়ে দোব ! 

ঘণ্টা ॥। দোহাই রাজাবাবহ, তোমার ভোটের কথা আমি আর বলতে পারব নি। 

রাজা । কেন ক হয়েছে? চট্টাছস কেন বাপ ! 

ঘণ্টা । আমাকে তুমি বলো, দুটোকে পঠীথবী থেকে সারয়ে দিতে হবে, 

আম রাজ আছ! এ শালা ছোটনোক কাজ আমার দ্বারা হবে না। 

গণ-আন্দোলন--১৪ 
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রাজা । ছোটনোক কাজ কোনটা ? 
ঘণ্টা । ভোট-টা। কতোকগুলো বানিয়ে বানিয়ে মিধ্যে থা বলাও আমার 

দ্বারা হবোন ! আম চললূম শালা ! 

রাজা । আ হাহাকাঁরস কিঃ আমি কি তোকে ভোটের জন্য এনোছ। 

তবে যাঁদ কেউ জিজ্েস করে তুই আমার হোয়ে বলার না এ 'কি হয়? 

ঘণ্টা । শালা ছোটনোকের বাচ্চারা বলে ক জান? গতবারে ভোটের আগে 

তুম নাক পুকুর পাড়টা সব সিমেন্ট দয়ে বাধয়ে 'দয়োছলে ? 

রাজা । হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়েছিলাম, তা দেবনা? ওটা যে আমার কর্তব্য । 

না করলে ক চলে? এ্যাঁ! 

ঘণ্টা। অমন কর্তব্য করার কি প্রয়োজন ছেল শালা? ভোটের পর 

তোমার এ সিমেন্ট মাঁটি সব উঠে গিয়ে, একেবারে কাদামাটি হয়ে 

গেল যে। তারপর তোমার এ ?ক একটা ইস্কুলবাঁড় তৈর করোছলে, 

সরকারি টাকাও তাতে ছিল! যে কণ্টান্ীরকে 'দিয়েছিলে সে নাক 

তোমার আবার পরম আত্মীয় ॥ এখন নোকে বলে, ভোটও শেষ হয়ে 
গেল, এ ইস্কুলবাড়িও ধবসে গেল । 

রাজা । ঠিক আছে। আম 'মস্ত্রী পাঠিয়ে 'দিয়ে এ ভাঙ্গা জায়গাগযলোভে 

একটু কোটিন লা'গয়ে দোবখন। ওর জান্য তুই ভাবস্ কেন? 

দেখাব আবার নতুন হয়ে গেছে_হেহেহেশহেশ | 

ঘণ্টা। আর কি কোটিন লাগাবার জায়গা আছে! তোমার জামাতা 

বাবাজী যে সব টাকাগুলো ঘরে নিয়ে ইস্কুলের বারোটা বাঁজয়ে 

দিয়ে চলে গেছে । 

রাজা । শুওরের বাচ্চা ! 

ঘণ্টা । রাজাবাবু--এঁ শুয়োরের বাচ্চান্টাচ্চা বল না। তাহলে ঘন্টে*বরের 

চাকা ঘুরে যাবে । : 



রকঝে বোনা ধান ২০৭ 

রাজা ॥। না না, তোকে নয় এ জামাতা বাবাজীকে ! আম একজন 

কংগ্রেস নেতা পেছনে আছ বলে তোর কি সবটা ঘরে তোলা উীঁচং 

হয়েছে? বলঃ তবে আম কথা দিচ্ছি এবার আম শন্ত হাতে 
কাজ করব। 

ঘণ্টা। কিন্তু ওরা যে বলে, আর আমরা এ চোখের নেশায় ভূলব্যান। 

বলে, আমাদের অনেক ভাঁওতা দিয়েছে, এবার চাই চাষীর লেজ্য 

আঁধকার। 

রাজা। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমও জান কেমন কার আঁধকার 

দাঁত হয়। দারোগাবাব, আপাঁন শুধু একটু বইলে দেবেন, যে-মৃসলমান 

কংগ্রেসকে ভোট না দিবে, তাকে পাঁকন্তানের অনুচর বলে এক্যেবারে 

পাঁকন্তানে পাঠিয়ে দোব॥ তারপর বুজাতাছি। 

দারোগা । এটা যে ধর্মীনরপেক্ষ রাষ্ট্র। ওসব কথা বললে অনেক অস্বাবধে। 

রাজা । বাপ ঘণ্টে*্বর, আমার সরকার মশাইকে গিয়ে বলো, দারোগাবাবর 

বাড়ীতে দুটো মুরগী, আর একটা দশ সৌর রুই মাছ পাঠিয়ে দিতে । 

হেঁহে' নতুন এসেছেন, আমার পুকুরের মাছ থেয়ে দেখবেন ॥ হেহে। 

মূরগী দুটো বেশ সতেজ দেখে 1দসঃ বৃঝাল! আম আপনাকে 

কোনাদনও বলব না, আমার হয়ে প্রচার করুন।॥ কংগ্রেসের পক্ষে 

প্রচার করাটা যাঁরদ আপাঁন কর্তব্য মনে করেন, তবেই করবেন। কি 

বাঁলস ঘণ্টে*বর। হেহে"। 

দা'রাগা ।॥ বোঝেন তো” আম তো আর সোজাস্বাঁজ প্রচারে নাবতে 

পার না। তবে এ মৌলবী আর মোড়লদের না হম আম ডেকে 
পাঠাচ্ছি! তাদের একটু বাঁঝয়ে বলবেন। তাছাড়া এ ছোট জাত, 

বড় জাত, স্বজাত-বেজাঁত এগুলো চালান না। দেখবেন আপানই 

সব গায়ে আনবে । হোহোহো। (প্রন্থান ) 
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রাজা । ঠিক! এই হচ্ছে পথ। সমন্ত ঘাঁটিতে ঘাঁটতে গিয়ে আসর 

জমাতি হবে। তারপর! (চোখ দুটো বড় বড় হয়ে যায়) প্রচার 

করাত হবে জাতিভেদ। সোজা কথা বলাতি হবে সূর্যর জন্ম হচ্ছে 

ছোট ঘরে। তাকে আইন সভায় পাঠালি ছোট জাতকে মাথায় তুলে 

নাচান হবে। কি বাঁলস ঘণ্টেশবর 2 নাঁচ কুলে জন্ম যার মে কখনও 

আইন স্ভায় যাবার যোগ্যতা রাখে 2 হে হে হে। 

ঘণ্টা। তাহলি আমি কি করব ? 

রাজা । তুই তো আমার ডান হাত রে, তুই ছাড়া কি আছে আমার! 

তুই যে নতুন গানটা বে'ধোছস চালিয়ে যা! তোকে আমি পরে 

কাজে লাগাব। 

ঘণ্টা । ( খেমটা সঃরে নাচের ভাঙ্গতে গাইতে থাকে ) ঠিক। 

আহা দৌঁখ মার যাই 

চাষীর বেটা সাার্য এখন চাঁদ ধরাঁত চাই । 

আহা দোঁখ মার যাই । 

এরপর শুনব রে ভাই 

এ পোদের ঘরে পদনোচন মন্ত্রী হাতি চাই। 

ওহো মাথায় উটাতি চাই । আহা দোঁথ মার.যাই। 
(ও ভাই ) এ ঘটে কুড়যাীনর বেটার সখ চেপেছে 

( লেতা ) লেতা হাত চাই। 

আহা দেখ মার যাই । 

( আর লয় ) চল চলে যাই, এদেশ ছেড়েঃপালাই । 

পালাই 11! আর ওদের মাথায়.উঠাতি 'দসাঁন.রে ভাই। 

আহা দেখি মরি যাই 1! 

(প্রন্থান ) 
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[ প্রবেশ করে জাহর ও জীবন ] 

জাহর | দৌখাছস জীবন, স্যার্ধর নামে কেমন গান চাল: হয়েছে ! 

জীবন । শুনোছ গো! আমরাও গ্রান চাল; করতোঁছ। তবে এ রকম 

খেমটা গান নয়। এমন গান চাল; করব যাতে মানুষ নিজেকে জানবে 

বুঝবে, আর জেগে উঠবে । 

জাঁহর। তাই কর জীবন। এমন গান চাল? কর যাতে ওদের ভিত নড়ে 

যায়। জানিস জীবন্স ওরা আগায় হাঁক দিয়েছে । রাজাবাহাদ?রকে 

ভোট না দিলে মুসলমানদের সব পাকস্থানের অন:্চর বলে পাঁকম্থানে 

পাঠিয়ে দেবে ॥ 

জীবন। হ্যা, ভোটের আগে ওরা তো সূযর্দাকেও বলাতছে গো চাঁনের 

দালাল। আর তোমারে বলাতছে পাঁকল্ঞানের অনুচর । আমার শুধু 

জানবার ইচ্ছা হয়, ওনারা কাদের অননচর । 

জাঁহর। ওরা বলেছে, যে এলাকা থেকে ভোট পাবেনা বলে মনে করবে 

সেই এলাকায় এখান 'রালফ দেওয়া বন্ধ করে দেবে । 

জীবন। "দক না একবার বন্ধ কার। তারপর বুঝবো, সরকারী 'রালফ 

[ক ওদের বাপের সম্পান্ত যে বল্ধ করে দেবে? 

[ প্রবেশ করে নিতাই ] 

ধনতাই। তুই তো বেশ রে। আমারে না বাঁল অর্মান চাল এল; আর 

আম তোকে খাঁজ খাঁজ বেড়াচ্ছি! 

জাছর। খুড়ো, তুমি তোমার জীবন ছাড়া এক মনহূত্যও থাকতি পারবে নি। 

[নিতাই । সাত্যরে জাঁহর, আমার জীবন বহনে আন এক মনহত্যও থাকাঁত 

পারব নি। ও যে আমার জীবন! (কেদে ফেলে) ও ছাড়া আর 

আমার কি আছে বল? সাত বছর হয়ে গেল। ছেলেটা যে আমার 

কোথায় গেল ! কেউ জানেনা ! 
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জাঁহর। খদুড়ো, এ দেখ, মান্টার মশাই আসাঁতছেন। 

নিতাই । তা উন নাক রাজাবাহাদুরের সঙ্গে গাঁট-ছড়া বেধেছেন। 

[ প্রবেশ করে মাণ্টার ] 

মান্টার। ওরে জীবন, তুই নাক আজকাল পথে-ঘাটে খুব গান ধাঁর[ছস, 
যা? - 

জীবন । না, খুব আর বই! ( পায়ে হাত দিয়ে গুণাম করে) একটু- 

আধটু গাই। 

মাচ্টার। তা বুঝলে নেত-ই, তোমার নাতিটি বেশ ছেলে । লোকে খুব 

সুনাম করে! আমার ছেলেটিও বলাছল, জীবনের গান শুনে তার 

মন খুব চণ্চল হয়ে উঠেছে । (জীবনের মাথায় হাত 'দিয়ে) তা বেশ, 

তাবেশ। এরাই দেশের নাম রাখবে তো-উঃ হুহ'হহহ। 

[নিতাই । মাহ্টারমম্পাই, আপন হাঁক রাজাবাহাদুরের লঙ্গে গঁটগড়া 

বেধেছেন ? 

মাছ্টার। ওসব কথায় তোমার কি দরকার নিতাই ? 

[ প্রবেশ করে সূ] 

সূর্য । না মান্টারমশাই! ইটা শুধু খুড়োর প্রশ্ন নয় । এ প্রশ্ন গেরামের 

সকলের । কেনে? বেনে আপান কংগ্রেসের দলে যাবেন 2 

মাঞ্টার। এমন অনেক কথা আছে সুয+ যা পকলকে বলা যায় লা। 

সূর্য । কেনে মান্টারমশাই ! আমরা কি আপনের পর ? 
মান্টার। আপন বা পরের কথা নয় সূর্য । এখানে স্বাথ' জাঁড়য়ে রয়েছে। 

জহির । রাজাবাবদ কি বি; অর্থ 'দিবে ? 

মাম্টার। অর্থলোভী আঁম নই জহির। 

সূর্য । আপনার বিরুদ্ধে কোন অপবাদ দেবার ইচ্ছা আমাদের নেই 
মান্টার মশাই । শুধু এই কথা ভাবি, মান্টার মশাইদের মাইনে 
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বাড়ান আন্দোলনের সময়ে এ রাজাবাহাদর তো আপনাদের পাশে 

এসে দাঁড়ায় নি! 

নিতাই। আমার জানবার ইচ্ছা হয় মান্টারমশাই, আমরা কি এমন অপরাধ 

করোছ, যার জাঁন্য আপাঁন আমাদের ত্যাগ করবেন ? 

মান্টার। সে কথা যাঁদ বাঁলস তাহলে পাঁরগকার করে বলতে হয় । তোরাই 

তো আমার জমি থেকে ষাট ভাগ ধান তুলে 'নিতে চাস॥ তাহলে 

আমার চলে কি করে? দ:দন বাদে তোরাই যখন আবার গাঁদ পাবি 

তখন আমার জাঁমও তো কেড়ে নাব। 

নিতাই । আমরা আপনের জাম কেড়ে নেব মান্টারমশাই উটা তুমি 

ভাবাঁত পারলে ? 

সূর্য । আমরা তো আটমাস সরকার চািয়েছিলাম, তখন দি আপনার 

জম কেড়ে নেবার কোন প্রস্তাব উঠোঁছল মান্টার মশাই ? 

মাঞ্টার। আটমাসে অব্য ওসব প্রশ্ন ওঠোন, কিম্তু আর 'িছবাদন থাকলে 

যে ি হত বলা যায় না। 

সৃষ। আমাদের ১৮ দফা কর্মসূচী পাছে কার্যকরী করে ফোঁল সেই 

ভয়েই ওদের অনুচরেরা ত বিশবাসঘাতকতার দ্বারা এ বটিশের 

তাঁবেদার জোতদার ভন্ত এ গান্ধি শিষ্য এক হয়ে আমাদের জোর 

করে উচ্ছেদ করল, এ তো আর আপনার কাছে ঢাকবার কিছ নেই 

মাম্টারমশাই ! 

মান্টার। সে তো দেখাছরে 

সূর্য । মান্টারমশাই, একটা কথা শুধু জানাতি চাই। আমরা সকলে 
বাঁচীত চাই। বাঁচার জানি মান্টারমশাইরা সংগ্রাম করাঁতছে। চাষা 

সংগ্রাম করাঁতছে, মজর মধ্যবিত্ত সক্ধলে [মলে সংগ্রাম করতিছে । তোমারে 

মেরে চাষী বাঁচাত চায় না। 
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[নিতাই । তোমার জাম কেড়ে নিয়ে তোমারে 'ভাঁখাঁর করে চাষী সাথ 
ঘর বাঁধাত চায়না মাষ্টারমশাই । 

জাহর। তাছাড়া আর্পান আমাদের মাণ্টার, আমাদের ঘরের ছেলেদের 
পড়াও তো গো, এ্যাঁ ঃ 

মান্টার। আসল কথা সমস্যার সমাধানটা ক করে হবে বল 2 

ঘনতাই। তোমার ঘরে আমরা ধান তুলি দোব, হ্যা? 

সূর্ধ॥। তাছাড়া সমস্যা সমাধান করার জান্যই তো এই কৃষকসভা । চাষীই 
কথা বলে না, যাদের পাঁচ বিঘে দশ বিঘে জাম আছে তাদের জমি 

কেড়ে নাও। কিন্তু ই কথা জোরের সঙ্গে আমরা বাল, হ্যাঁ এ 

রাজাবাবু যান ভোটের আগে গরীবের বন্ধু সেজেছেন, তারা যে 

রাতারাতি গভর্ধারণীর গর্ভস্থ সন্তানের নামে যে জাম করে, সেই জাম 

আমরা খুজে বের করবই! তার জন্য আমাদের যে কোন লড়াই 

করাত হয় আমরা তর জান্য প্রস্তত। হাজার হাজার বিঘে জাঁম 

বেনামদার করে রেখেছে- 
[নিতাই । সে তো তদামও জান মান্টারমশাই । ওর যতো শালাশাল 

ছেলে সকলের নামে ৭০ 'বিঘে করে জাম নিথে রেখেছে। 

সূর্য । আমরা সরকারকে বলাঁতছি, এ শালা-ণালীদের অন্দর মহল থকে 

জাম খুঁজ বার করাতি হবে। সেই জাম, আর যে সব জাম পাঁতিত 

হয়ে পড়ে আছে, সেই সব জাঁম চাষীর হাতে তদাল 'দিতে হবে। 

তবেই হবে প্রকৃত ভূমি সংস্কারের কাজ-_ 

নিতাই । এই জামদার উচ্ছেদের নামে চাষীর সঙ্গে তাঁমশা করা চলাবান হ্যাঁ। 

মূর্য । তাছাড়া গেরামের কর্মকাণ্ড বাড়াঁতি হবে ॥। বেকার সমস্যা দূর 

করাত হবে। সব শেষে মান্টারমশাই, আপনার মাইনে বাড়াঁত হবে। 

৭০ টাকা মাইনেতে আপনার চলাত পারেনা মান্টারমশাই । 
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মান্টরে। আরে এ জন্যেই তো, জাঁমর ওপর ভর করতে হয় আমাদের । 

তাছাড়া উপায় ঠক আছে বল? আমরা বাঁচব কেমন করে ? 

সূর্য । আমাদেরও তো সেই কথা মাভ্টারমশাই, কেন আপনে জীমর ওপর 
ভর করে থাকবেন। কেন আর্গান আপনার 'শক্ষকতার উপযযু্ত মর্ধাদা 

পাবেন 'ন। কেন চাষীর সঙ্গে আপনার ঝগড়া থাকবে? তাই আমরা 
বলাতাছি এর একটা আমূল পাঁরবর্তন করা দরকার । 

নিতাই । তাই তো আমরা বলাতিছি, আর একবার পাঁন্ট দিয়ে দেখা যাক-! 

সূর্য ॥। একবার ওরা আমাদের নামাতে পেরেছে ; কারণ আমাদের মধ্যেই 
ওদের নোক ঢুকে পড়ে'ছল* কিন্তু এইবার, এইবার আমরা আমাদের শ্রেণী 

গড়ব। শব্দের ঝেখটয়ে বার করে 'দিয়ে সাঁত্যকারের বন্ধুদের নিয়ে সংগঠন 

গড়ব। 

মাস্টার । দেখ সূর্য, আমার আবার বেলা হয়ে গেল॥ আম যাই। পরে 

এ বিষয়ে আম চিন্তা করব। 

সূর্য | হ্যাঁ, ভাল কার চিন্তা করুন। নিজের শ্রেণীকে আগে জানুন তারপর 

দল ঠিক করুূন। এ রাজা বাহাদ:ররা রা্গন নেশায় আপনারে আমারে 

ভুলিয়ে রাখাতি চায় । আর যেন আমরা ভুল না কার মাম্টারমশাই, আর 

যেন আমরা ভুল পথে পা না বাড়াই! ( সকলের প্রস্থান ) 

[ নেপথ্য থেকে গান ] 

অনেক ভুলের মাশুল তো ভাই 

দিলাম জীবন ভরে 

অনেক তো দন কাটলো 
বৃথাই দলাদালি করে। 

ভুলের মাণ্ল দিলাম । 

[ প্রবেশ করে রাজাবাহাদর ও দারোগাবাবহ ] 
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রাজা ॥। না দারোগাবাবু ; আর আমার তর সইছে না! তাই সমন্ত বন্দোবস্ত 

করে ফেলোছ। শুধু আপনারে জানান 'র্দাচ্চ, আপান ও আপনার 

সেপাইরা সন্ধলে ক্ষেতের চতুর্দকে রেতে পাহারা দিবেন ! যাতে চাষীরা 

এসে কোন হহজ্জুীতি করতি না পারে । 

দারোগা । আমার লোকজন সবাই অবশ্যই থাকবে ! তবে আমাকে আর কি 

দরকার বলঃন ? 

রাজা । না-না আপনাকে থাকতি হ'বে। আপ্পান না থাকলে সমস্ত কাজটা 

গুটিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না দারোগ্াবাবু | 

দারোগা । মানে ব্যাপার ি জানেন । ওরা তো ভীষণ ফেরোসাস কি না । তাই 

রাজা । তাই আপনি একটু আড়ালে থাক'তি চান এই তো ? 

দারোগা ॥ ি বলবো বলুন, আম একবার ওদের গুলি করে মারবার ভয় 

দেঁখয়েছিন:। তার উত্তরে এ আঁশীক্ষত চাষীরা যা বলেছিল, আজও 

আমি তা ভূঁলান। বলোঁছল, আমরা পণ্চাশটা মরাতি ভয় পাইনা 
দারোগাবাব ॥ কিন্তু আপাঁনও বেচে ফিরবেন ন- এটিও খেয়াল রেখে 

কাজ করবেন ।॥ মানে বোঝেন তো, বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘর করতে হয় । 

তাই একটা 'বিপদ হয়ে গেলে-_ 

রাজা । তাহলে, আপনার আদর্শের প্রীতি কোন 'িষ্ঠাই নেই ? 

দারোগা । আদর্শ ! 

রাজা । হ্যা আদর্শ, যে আদর্শের ওপর দাঁড়িয়ে, এই সরকার আপনার 

চাকার-_ 

দারোগা । আপাঁন আদর্শের কথা কি বলছেন রাজা বাহাদুর? এটা তো 

একটা বেআইাঁন কাজ। করা না করা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আমার 

ওপর। 

রাজা । না! আপাঁন ভুল বুঝেছেন দারোগাবাবূ ! একট কথ স্মরণে 
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রাখবেন দারোগাবাব ॥ এই ফসল জোতদারের ঘরে তোলবার জনই দেশের 

মন্মীসভা পাল্টাই হয়েছে! আর এ ফসল রক্ষার তাঁগদেই আপনাকে 

এখানে থাকতে হবে ! 

দারোগা ॥ মন্সভা থেকে তো এরকম 'নর্েশি আমার কাছে আসোন। 

রাজা । আপনের কোন সহযোগিতার প্রয়োজন আমার নেই ॥ আপাঁন যৌত 

পারেন । আপনার দয়ার প্রত্যাঁশ আমি নই দারোগাবাবূ । আপাঁন ঘাঁদ 

এটা কর্তবা মনে করেন, তবেই করবেন ! হ্যা, শুনহন, কাল যাঁদ আপনের 

থানায় একটা ন:টস এসে দেখেন, নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবেন নি। আপনে 

বন্ধু লোক আর একটি কথা বলে দই, আমাকে ওপরতলা থেকেই এখানে 

কংগ্রেসের 1নর্বচনের প্রার্থী মনোনীত করেছে ॥ হে"হেশহে*(উত্তোজত 

হয়ে) আপনার এই বিদ্রোহের স্বরূপটা আম ওপরেই জানাব । 

হেহে হে । 

দারোগা ॥ রাজাবাহাদুরঃ আপনার জন্যে সব কিছ: করতেই প্রদ্তুত আছ । 

আপনার জন্যে আম সব 'কছুই করব। 

রাজা । বাঃ, এই তো চাই। চলুন দারোগাবাব, একটু মনোবল বাড়য়ে 

আস । হেঁহেহে?। ( উভয়ের প্রস্থান ) 

[ প্রবেশ করে নিতাই, জাঁহর, জীবন ] 

গনতাই । না-না, তুই বুঝতে পারাছিস না! ও সংমীক্দিকে উচিত শিক্ষা দিতে 

পারলে ভাল হ'ত। ও বলে কনা, কংগ্রেসই হতিছে চাষীর সাঁত্যকারের 

বদ্ধ, । 

জাঁছর। বন্ধু যে কি রকম; সে আমরা হাড়ে হাড়ে বাঝাছ। এই তো আজই 

আমার ভাই জবর আরংঘাটা থেকে এসোছল বুঝলে । ওরা এবার 

জমিতে অনেক খরচখরচা করে পাট চাষ করেছে । হলে কি হবে। পাট" 

কলের মালিকরা সব এককাট্রা হয়ে বলতেছে আমরা এবার পাট কিনবীন। 
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এঁদকে মোড়লের কাছে চাষীরা সব শতকরা ৫০ টাকা সংদে জাম বাঁধা দিয়ে 

ধার করেছে বুঝলে £ কেষকসভা থেকে মন্ত্রীদের কাছে বলত গোছল, 

চাষীর পাটের দাম ৪৫ টাকা বাঁধ দাও! মল্মীরা বলেছে এ বছর 

সম্ভব নয়। 

নিতাই । একখানা কাপড় 'িনতি যাও, বলে দি, দশ টাকা বারো আনা 

মিল রেট । উ হচ্ছে বাঁধা দাম, আর চাষীর পাটের দাম ধানের দাম বাঁধা 

থাকবেনি কেন ? 

আঁহর ॥। শোননাগো বাল, কেষক নেতারা মন্ত্রীদের কাছে এ কথাই তো 
বলছেল, 'মিলওয়ালারা সময়ে ন্যায্য দামে পাট না কনাঁল চাষী মরে। 

তার ফলে বাজারের দাম একেবারে কাম যায় ॥ তা এখন আমাদের 

চাষীর পাট অনেক কম দামে বেচাতি হচ্ছে । আম, ঘর, সব যাঁত বাঁসছে । 

তাই কেষক নেতারা মন্ত্রীদের বলাতাঁছল, তোমরা চাষীকে অন্ততঃ কিছ 

টাকা ধার দাও। যাতে সে সুদখোরদের হাত থিকে বাঁচাত পারে, পাটটা 

ঘরে রাখাতি পারে । মন্ত্রীরা জবাব দল, টাকা নেই । 

[নিতাই । তা থাকাব কেন? চাষাঁকে বাঁচাবার সময় ওদের টাকা তো থাকে 

না॥। এই তো আজই কেষক নেতা এসোছিল, সেই বলছেন ॥ বুঝাঁল, দেশে 

চান অনেক হয়েছে । তাই সরকার বাইরে থাক চিন আনা বন্ধ করে 

দয়েছে। তাছাড়া চান কলের মালকদের সরকার বলেছে ; বাজারে 

এখন দাম কমাবার প্রেয়োজন নেই । তিন কোটি মণ চান গুদোমে ইম্টক 

রাখবার জান্য চান কলের মালিকদের 'ছিয়ানব্বই কোট টাকা সরকার ধার 

দিয়েছে! হ্যাঁ । 

জাহর। চাষী ধার চাইলে বলে টাকা নেই । আর বড়লোকের বেলায় টাকা 

বেরোয় কুথেকে ? | 
নিতাই । আরে শুধয কি তাই। এ যে চিন বুবঝাঁল- আমরা যেতে কম 
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দামে না পাই, তাঁর জান্য 'কছ? চান এমেরকা না কোথায় আট আনা 

দরে চিনি বেচে দিতেছে ॥ আর আমরা গকনাতাছ চার টাকা দরে। 

জহর । এই হচ্ছে হাল। এর পরেও বলাত হবে, কংগ্রেস চাষার জাঁন্য প্রাণ 

ঢেলে 'দতিছে ! 

নিতাই। তাইতো সূর্য বলছিল-_এই কংগ্রেস সরকার চাধীকে বাঁচাতি চায় 

না। চাষীর রন্ত চুষে খেতে চায়। চটকলের মাঁলকের সঙ্গে মলে 

ওখানেও চাষীকে শেষ করাতিছে। এখানে ধানকলের মালিক আর 

জোতদারদের সঙ্গে মিলে, আমাদের রন্ত চুষি খাতিছে। 

জাহর। আর যতো ভাল কথা ভাশ্ডারে ছেল সেগুলো চাষীঁকে শুনাইতেছে। 

জীবন। এ যে গুরুদাস পালের এট্রা গান আছে না-_ 

( নাচতে নাচতে গায়) 

আম লঘ্বাঁটাক মাথায় রাখি, জ:চ্চারর 'ফাঁকরে থাঁকি। 

আমার কাজে কোন নেইক ফাঁক, মে।সায়েবরা বলে । 

চাষীর ঘরে ঘরে 'গিয়ে ( আম ) ভাসাই চোখের জলে । 

-আম কর্তা ভজার দলে। 

যাঁদ কচে বারো করাত পাঁরঃ ইলেকসনটার তলে তলে । 

আম কর্তা ভজার দলে। 

বাইরে বোণ্টমী আম, (আমার ) ভেতরে দুনাঁত চলে ।! 

( সকলের খুব হাসি) 

[ ছনটতে ছুটতে প্রবেশ করে সূর্য ] 

সূর্য । খুড়ো, খুড়ো শুনেছ £ 

[নিতাই । কি হয়েছে সূযর্র ? 

ল্য । আজ রেতে রাজাবাহাদূর থানা থকে সেপাই আর দাক্ষণ পাড়ার 
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লেঠেল বাঁহনীদের নিয়ে আসাঁতছে। রেতের অন্ধকারে সমস্ত ধান কেটে 

[নয়ে যাবে । গভীর চত্রান্ত। 

নিতাই । বাঁলস করে সর্য্:! আমাদের প্রাণের ধান সব রেতের অঞ্ধকারে 

কেটে নে যাবে ? 

সূর্য । হ্যাঁ খুড়ো, এ যড়তন্ত আম ওদের লোকের কাছেই শুনেছি । এর 

এক বর্ণও মিথ্যে নয় খুড়ো । 

জহির ॥। তাহলে কি হবে সূ 

নিতাই । হবার ক আছে॥। সকলকে খবর দে। আমরা জান 'দিয়ে দোব, 

তব ধান দুবহান-_ই। 

জীবন । দাদ, আমও থাকব তোমার সঙ্গে । 

'নিতাই । না না-তুই থাঁকসাঁন । ছেলেমানহয, ওদের লাঠিয়ালদের সঙ্গে 

পারাঁব কেন? 

জশবন। তুমিই তো বলেছ দাদু, আমার বাপের গায়ে খুব শাল্ত হেল। 

আমও বাপের বেটা ॥ দেখব আমারে মারে কে? আজ আর কোন বাধা 

মানব নি দাদ; । আমার বাপের লাঠিগাছটা নিয়ে আসতোঁছ। আমি 

যাব। বুক 'দিয়ে এ ধান আগলাবো । (প্রস্থান) 

নিতাই । জীবন- জীবন- রে-শোন- রে- শোন-- 

লূর্ধ। ওকে তুমি আটংকাঁতি পারবোন খহড়ো । ওর প্রাণে যে টান এনেছে 

কেউ আটকাতে পারবেন ॥ 

নিতাই । তবে চল, আমরাও যাই, জান দিয়ে দোব_-তবু এই রত্তে বোনা 

ধান দুবনন। ( সকলের প্রস্থান ) 
[ গান শোনা গেল ]--“হেই সামালো” 

[ প্রবেশ করে রাজা বাহাদুর, দারোগাবাব- ] 

রাজা । তাহলে দারোগাবাব?, আপনের 'সিপাইরা সব প্রস্তুত তো । 
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দারোগা । আঁগ্যে হ'যা, তাদের সব আম পাঁঠয়ে 'দিয়োছি। 

রাজা । এখন আপনের মনোবল বেড়েছে তো দারোগাবাব £ 

দারোগা । যা 'জীনস দিলেন এর পরেও যাঁদ মনোবল না বাড়ে, তাহলে যে 

এঁ বাঁলাত মালের প্রাত বেইমানি হয়ে যাবে রাজা বাহাদুর । হো হো 

হো ছো-॥ আপাঁন তো খেলেন না 

রাজা । আম লোককে খাইয়েই আনন্দ পাই! আপনের আনশ্দ হলেই আগার 
মন ভার যায়। 

দারোগা । আম একটা কাজ করাছ যা শুনলে আপান খাস হবেন! 

রাজা । মাল পড়েছে এবার ঝেড়ে কাসূন ! জানি এখনই তো বেরোবে ! 

দারোগা । গাঁয়ে একটা ডাকাতি হয়েছে শনেছেন তো। 

রাকা । হ'যা হ্যা শুনোছ ; বলুন বলুন তারপর ? 

দারোগা । আম জীহরকে আর নতাইকে; এঁ কেসের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি। 

রাজা ॥। কন্তু এ পালের গোদা সূর্যকে_-তাকে জ:ড়তে পারলেন নি ? 
দারোগা । তাকে ভাবাছ একটা খুনের কেসে দোব! যাতে একেবারে 

যাবজ্জীবন হয়ে যায়! নয় তো-- 

রাহ্জা॥ ফাঁপী-হি+_হিাহ'ঁ হি হি একেবারে ফাঁপী | দারোগাবাবু 
আপন হতিছেন দেবতূল্য মানুষ ! হো হে” হে হে হৈ 

দারোগা । আপান খাঁপ হোয়েছেন তো ? 

রাজা । তার চেয়ে বড়ো কথা, আপান পান করে খাস হয়েছেন তো ? 

দারোগা ॥। ঠিক আছে ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে দেখা হবে, কেমন ? 

(প্রস্থান ) 

[ একটা শিশু কোমরের মধ্যে নিয়ে টলতে টলতে আসে ঘন্টেম্বর ] 
ঘণ্টা। জানেন রাজা বাহাদুর, আমার একটা ছাওয়াল আছে । 

রাজা । কোথায় বাবাঃ তোর বাঁড়তে 2 
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ঘণ্টা । না_না। তাকে ছেড়ে, এগ ওগাঁ করে বেড়াতোছ, আজ সাত বছর 

ধরে, বলাতি গেলে সে এক যুগ্র। তাই, এক-এক 'দিন ইচ্ছে যায়-_যাই 

তারে দেখে আগি। আবার ভাব যাকে ছেড়ে এসোছ তাকে আবার দেখার 

ক আছে? যাক শালা ! পাঁথবাীঁতে কেউ কার: নয়, কি বল? 

রাজা । এই কথাটি তোকে কি আবার নতুন কার বোঝাতে হবে আমায় ? 

তূই সব বূঝে বসে আছিস । আর এটা বাঁঝন না_এশ্যা? হে হে" 
শ্প্হে 

ঘণ্টা । না। বুঝাছি সবই, মাঝে মাঝে কেমন লাগে, তাই মদ খেয়ে বলে 

ফোল। 

রাজা । বাবা ঘণ্টে*বর। তোর নেশাটা বোধহয় একটু কম হয়েছে । নে এটুকু 

ঢেলে খেয়ে নে বাবা! আমি বাবা কাউরে অন্রেপে সন্তুষ্ট করতে চাই না। 

ঘণ্টা । রাজাবাব:। (পায়ের কাছে পড়ে যায়) আপাঁন দেবতা । সাঁত্য 

আপাঁন গুণের কদর বোঝেন । একটা কথা বঃলব রাজাবাবু। 

রাজা । নে নে, আর একটু ঢাল পাঁকাঁন। বাবা ঘণ্টেম্বরঃ আজ রান্রেই শেষ 

করে আয়, আম তোর জন্যে একটা ভাল মেয়ে জোগাড় করে দোব এণ্যা ! 

তা বাবা ধানগুলো সব তুলে দিব তো? 

ঘণ্টা । ওসব 'িছ ভাবাঁত হবে নি। রেত পোহাবার আগেই দেখবে গোলা 

ভরা ধান। শালা চাষীরা ( হে"চকি ) তাঙ্জব বনে যাবে । সে সেবার 

বুল্লে। রায়বাবু বলল, আজ রেতেই সব ধান তাল দিতে হবে। শালা, 

ক্ষেতের আলের মাঁধ্য তাজা রক্তে ভাঁরয়ে দন: । কিন্তু ঘণ্টেম্বরের দল 

বেইমানি করোনি । রায়বাবু খুশি হয়ে অনেক টাকা 'দিয়েছিল। জান 

রাজাবাব্, সেই টাকায় আম এই হার ছড়াটা ফিনেছিন। (টণ্বাক থেকে 
হার ছড়াটা বার বরে) ছেলের মুখে ভাতের সময় বোটার আব্দার ছেল-_- 

খোকার গলায় হার পাঁরয়ে দিতে হবে । তাই তো সেই রন্তেমাথা টাকায় 
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এই হার ছড়াটা কিনোছ। কোনাঁদন, কোথাও তারে খুশজ পাই-_এই 
হার ছড়াটা তার গলায় পারয়ে দুবো ॥ তারপর--. 

রাজা । কৈরেঢাল! তোর যে নেশা হয়নি এখনও বাবা ! 

ঘ্টা। (বোতল বার করে ঢক ঢক করে গলায় ঢালে ) রাজাবাব: ॥ মাঝে 
মাঝে ভাবি শালা এই লেঠোঁল কাজ ছেড়ে দিয়ে এই নোংরা জীবন যাপন না 
করে বাপের সুপদত্তঃরের মত একটা জমিতে চাষ করি । কেমন, ভাল হয় না? 

রাজা । বাপ ঘণ্টে*বর, ওসব কথা পরে ভাঁবস বাবা ॥ হে'হে*। ওঁদকে 
যে দোর হয়ে গেল বাপ । হে হো হণ্যা রে, তোর লোকজন সব টতার 
তো? কাউরে যে দেখছি না বাপ! 

ঘণ্টা। তার মানে? আমরা বেইমান নাক? একটা কথা জানবে তুমি, যে 
লোক মদ খাওয়ায়; ঘণ্টেম্বর তার সঙ্গে বেইমান করে না, করবে না। 

রাজা । কিম্ট, ও কিন্ট। 

কেন্ট। এগ্যে যাই কর্তা । (প্রবেশ করে কেন্ট ) 

আমারে ডাকাতছেন কর্তা £ 

রাজা । হ্যাঁ, শোন, আমার ইন্টক থিকে একটা 'বালিতি পাইট.এনে দিব । 
আর কছ- চাট, এনে 'দাব, বুঝাঁল ? 

কেন্ট। কবলে? চাটান! 

রাজা । আরে নানা, চাটান নয় চাট। চাট, দশ আনার মাংসের চাট কিনে 
আনাঁব। এই নে পয়সানে। যাব আর আসবি, কেমন ? 

কেন্ট। হ্যাঁ গো এই যাই আর আপি । (প্রন্থান ) 
রাজা । হ্যা কি বলাঁছলি ধেন? বল: বাবা বল: ॥ 

ঘণ্টা। বলহতীছ, রাজাবাবু তোমার এ মালটা, বড় জবর দেখাত । 
কোথেকে আমদানি করলে মাইর? আহা, বিধবা সংন্দরী বড় ভাল, 
বড় ভাল__ | 
গণ-আন্দোলন--১৫ 
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রাজা । এই-_এই দেখ দেখ দেখ। যতো আজে বাজে কথা । 

ঘণ্টা । তুম তো বোঝো মাইরি ॥ আমার কেউ নেই, তাই নেশা করে এ 

সব না হাল কি ভাল নাগে? সাঁত্য বলাতাছ তোমার জন্যি জান লাঁড়য়ে 

দোব। (হে'চাক টানে ) 

রাজা । ফিট, ও কিচ্ট এট: নড়ে চড়ে আয় নারে হারামজাদা ! এাঁদকে যে 

মাতালের সুর পাল্টি গেছে! এখন কি 'দিয়ে যে সামাল 'দিই। হ্যা 

বাবা ঘণ্টা, তোর ছেলেটার কথা কি যেন বলাতাছিলিস ? 
ঘণ্টা । রাজাবাব, ছেলেটারে দেখার জান্য মাঝে মাঝে আমার প্রাণ আকুল 

বিকুলি করে! এক-এক সময়ে ইচ্ছে যায় ছেলেটারে বুকে জাড়য়ে প্রাণ 

ভার আদর কার । সে এখন অনেক বড় হয়ি গেছে, না রাজাবাবু £ 

রাজা । ওসব বাজে কথা ছেড়ে দে, নে এইটুকু শেষ কর! 

ঘণ্টা । মাল যতো পেটে পড়ে ততো তোমার এ মালের কথা মাঁন পড়ে যায়__ 

আ-হা বিধবা সুন্দরী, বাঁলহারা ! 

রাজা । আবার ! কিন্ট-ও হারামজাদা_ আয় নারে তাড়াতাড়। 

[ প্রবেশ করে কেম্ট। এক পাঁট মদ ও ভাঁড়ে কিছ খাবার হাতে ] 

কেন্ট। এনোছ গো। 

রাজা । আসতে পেরেছ ! দাও ঘণ্টাকে। 

[ কেচ্ট ঘণ্টার হাতে ভাঁড়টা ও বোতলটা দেয়! ভাঁড় থেকে এক পিস 

মাংস নিয়ে খেতে খেতে | 

কেন্ট । ( হাসতে হাসতে ) মাংদটা ঘা করিছে না বড় ভাল। আর একটা 

খাব? (নোলায় জল আসে সামলে নেয় ) 

ঘণ্টা । খানা খা, এর; এই খাব? 

কেত্ট। ( একবার রাজাবাবুর 'দিকে দেখে 'নয়ে ) ও আম খাইনা ! 

রাজা । (একবার দি ভাবল) বাপ ঘণ্টে*্বর, তুমি মানর আনদ্দে খ'ও ! 
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আম আপাঁতাঁছ। কষ্ট ওকে ভাল কারি যত্র কার খাওয়াপ, এা। 

(প্রস্থান) 

ঘণ্টা । এবার খা, রাজাঁবাবহ তো চাল গেছে! 

কেন্ট। পরে যাঁদ বকে? 

ঘণ্টা । আঁম আছি, কে বকবে তোকে? 

কেন্ট। বলছো যখন দাও ! রাজাবাবহকে বোল না যেন, তা হলি একেবারে 

গর্দান 'লিবে। 

ঘণ্টা। তোকে কিছ ভাবাঁত হবে নি! তুই খা। (কেন্ট পান করে) কষ্ট 

তোর কে আছে রে? 

কেছ্ট। বাপ আছে, মা আছে-- 

ঘণ্টা। তোর বাপ তোকে ভালবাসে ? 

কেন্ট। আম যে বাপের এক ছেলে গো, তাইতো বাপ আমাকে বকর মাধ্য 

রাখে ! 

ঘ্টা। সব বাপই তার বাচ্ছাদের বকর মধ্যে রাখে নারে 2? আম শুধু একটা 

অকাল কুসংণ্ড, যে বাপরেও জানল না ছেলেরেও চেনলো না! 

[কম্ট। তোমার বাপ নেই ? 

ঘণ্টা । হয়তো আছে কিন্বা নেই, জানিনা ! কিন্তু ছেলেটা? তাকে আমি 

রোজ স্বপ্ে দৌখ রে। এখন সে অনেক বড়ো হায় গেছে, নারে? এ্্যা 

বড় বুকের ছাঁত! হাতেও গুলো গুনো এইসা এইসা মোটা | একেবারে 

বাপকে বেটা-াহাহশহহাহি ! 

কেন্ট। তৃমাক করে নিমের ছেলেকে ছেড়ে এলে 2 আমার বাপ তো আমায় 

ছাড়তে চায় না! তুমি ক করে এলে? 
ঘট[। আম আঁসান। মামার মধ্যে যে জানোয়ার বাস করে সেই তাকে 

ছেড়েছে--তার মাকে ছেড়েছে-সব ছেড়ে এসে, একটা পশুর জীবন 
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যাপন করাতিছে। মদ আর মেয়েমানুষের জাঁন্য পাগল হয়ে 

ঘুরাতে ! 

[ কেদে ফেলে; তারপর মহখটা ঢেকে ফেলে । প্রবেশ করে রাজাবাহাদূর 

হাতে কিছ? টাকা নিয়ে ] 

রাজা । নেশা কার তুই কি এখন ঘুমবার চেত্টা করাতিছিস ঘণ্টেম্বর ? 

ওঠ বাপ, তোর ছেলেরা ওঁদকে-__ 

ঘণ্টা । ( হঠাং চমকে ওঠে ) আমার ছেলে, কৈ? 

রাজা । তোর নয় তোর নয়। তোর দলের ছেলে; নে ওঠ, চাষীরা সব 

সুখে নিদ্রা যাচ্ছে! রাত ব্রম*ঃ ছোট হয়ে আসছে! যা, সময় পার 

হয়ে যচ্ছে। 

ঘণ্টা । হ্যাঁ যাই। ( উঠে দাঁড়াল) তুমি ভয় পেয়োনা রাজাবাব, ঘন্টেশ্বর 

বেইমান করেনা__সে নুন খায় যার তার দাম 'দয়ে দেয় । 

রাজা । ওটা আম আগ্েই যাচাই করে 'নয়েছি বাপ ঘণ্টেশবর। হেন্হে* 

আম তা বলছ নারে। নেনে এক ঢোক খা 'দিকিনি। (শিশটা 

ধরে ওর মুখে ঢেলে দেয়ঃ তারপর লাঠটা তুলে নিয়ে ওর হাতে 

[কিছু টাকা দেয়। অন্য হাতে লাগিটা ধাঁরয়ে দেয়) কাজ শ্ষে করে 

আয় । আরো দোব এ্যাঁ হে হে! 

ঘণ্টা। পায়ের ধুলো দিন রাজাবাবু ॥। আপাঁন দেবতা মাইরি ।*''টাকা | 

বাঃ, বড় ভাল 'জানস। এই টাকাতে আম এবার আমার ছেলেটার 

জাঁন্য একটা ধুতি আর পাঞ্জাবী কিনবো । সে শালা অনেক বড় 

হয়ে গেছে, না-না দূর] (একটু হেসে) একটা রংচঙে হাতা অবাধ 

সা আর একটা পেশ্টলুন কিনব ॥ একেবারে (হাসতে হাসতে ) 

একেবারে সাহেব বাচ্ছা করে ওঃ, হহিহিহি। (প্রস্থান) 

রাজা । কেন্ট, তুই ওর গ্ছে ছে. থাকব! আমাদের লোকজন 1নয়ে 
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যাতে আজ রেতেই ধান গোলায় ওঠে তার চেষ্টা করাব, এই নে 

[কছ? টাকা হাতে রেখে দে, যাকে যখন দিতে হবে দিবি, বৃঝাল ? যা। 

[ কেম্টর প্রস্থান ] 

রাজা । আজ রেতেই আমার গোনা ধানে ভরে যাবে। কি আনন্দ 

হাতিছে আমার, ও হো হোহোহো। ( প্রস্থান ) 

[ নেপথ্য থেকে গানের কয়েক লাইন শোনা যায় ] 

“রস্তের বন্যায় ডুবল রে দেশ, ডুবল জামজমা, 

সে আর সহা যায় না"""” 

নেপথো ভীষণ গন্ডগোল । একটা কণ্ঠ ॥। জান লাড়য়ে দিব, তব 

ধান দিবিনা । 

[ প্রবেশ করে নিতাই, জাঁহর ] 

জাঁহর । খড়ো সর্বনাশ হয়েছে! লেঠেলরা সব ধান কেটে 'নচ্ছে! 

[নতাই। আরে ভয় কি আছে! ওরা তো ভাড়াটে লেঠেল, আমাদের 

হাড় ভাঙ্গা শ্রম দিয়ে তোর হয়েছে এই ধান--এ ধান আমরা তুলবই»' 

তাতে যতো মূল্যই 'দিতে হোক: । 

জাঁহর । যাঁদ মারামারি বেধে যায় ! 

[নিতাই । (হাতের কান্তেটা দোখয়ে। ) একটা জান দোব [তিনটে জান 

নোব! চলে আয! জীবনটা যে কোথায় গেন খ'জেও পাইনা ছাই । 

এই অন্ধ চারের মাধ্য কোথায় তারে খুঁজ। 

[ নেপথ্যে চিৎকার ] 

[নিতাই । চলো খংড়ো, ওদকটায় যেন কিসের গডগোল বেধেছে । যা 

বর্শা, বল্লম যার যা আছে তাই নিয়ে এগিয়ে যা। 

[ ছুটে দুজনের প্রস্থান ] 

[দুজন লাঠি বর্ণা হাতে হটে চলে গেল, মার মার রব। কছ:ক্ষণ 
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বাদে নেপথ্য থেকে চাষীদের চিৎকার শোনা গেল--“এই সাবধান ! 

জান 'দাব তো ধান দাবনা |” একটু বাদে মার মার আতনাদ। ] 

[ পরমূহূতে'ই লাঠি হাতে খুব উল্লসিত হয়ে প্রবেশ করে ঘণ্টে্বর। 

তার কাপড় রন্তে বোঝাই, হাতে লাঠি, কেন্ট সঙ্গে । ] 

কেন্ট॥ ঘণ্টা দা, ইবার 'ক পালিয়ে যাব! 

ঘণ্টা। কেন? 

কেচ্ট। তোমার গায়ে যে রন্তু? মনে হচ্ছে খুন করেছে কাউকে? 

ঘ্টা। খুন! (কাপড়ের দিকে তাঁবয়ে চমকে ওঠে) এ]! রন্তু । মেরোছ ! 

মেরেছি! এমন মার হেরোছি যে বাছাধনকে আর উীাঁঠ দাঁড়াত 

হবে নি!"''এ কি, এতো রন্তু! এ যে রন্তে বোঝাই হয়ে গেছে! 

এ ক হল! রন্ত দেখার পর থিকে আমার মনটা এতো নরম 

হোঁয় গেল বেন? তবে কি নেশাটা বেশী হয়ে গেছে না-না এ 

রকম তো কখনও হয় নি। এ যে ভেতরটা জহাঁল যাতিছে। 

[ নেপথ্যে গণ্ডগোল ] 

কেম্ট এ আসতেছে ওরা, আমায় ধরবে । 

কেন্ট। তবে কি পাঁলয়ে যাব ? 
ঘণ্টা । না বেইমান ঘণ্টেশ্বর করে না! 

(নেপথ্যে গণ্ডগোল, চীংকার ) 

কেছ্ট। এ বোধহয় ইীদকে আসছে ওরা ! 

ঘণ্টা । আয! আঁ! তাহলে? 

কেত্ট। চলো এঁ ঝুপাঁসটার মধ্যে লুকিয়ে থাক 'একটু বাদে পালিয়ে 

যাব! 

ঘণ্টা । আচ্ছা আমার মনটা এতো নরম হল কেন বলতে পাঁরস? 

এমন তো আগে হয়নি ! 
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কেন্ট। আগে পাঁলয়ে চলো তারপর নরম গরম দেখা যাবে! বলে 

আপানি বাঁচলে বাপের নাম ! চলো পালাই-__ 

ঘণ্টা । হ্যাঁ তাই চল ॥ ( দুজনের প্রস্থান ) 

[ প্রবেশ করে জীবন রক্তান্ত মাথা, টলতে টলতে ] 

জীবন । বাপ, বাপ, গেন গো-ও (শুয়ে পড়ে) 

[ ছুটতে ছটতে প্রবেশ করে নিতাই ] 

[নিতাই । জী--ব--ন, _জী-ব-ন, জীবন রে! 

[ প্রবেশ করে জাঁহর ও দুজন কৃষক ] 

জাঁহর, জহির আমার জীবন (কেদে ফেলে ) বোধহয় নেই রে__নেই । 

জহর । তীম ভেব 'ন খুড়ো, সেই দুশমনকে যেমন করি পারি ধাঁর 

আনব । আম তোমায় কথা 'দিতেছি খুড়ো জীবনরে যে খুন 

করিছে তার 'জিভ উপাঁড় ?নয়ে আসব । 

[ জহির ও দুজন কৃষক ছ.টে চলে যায়। ] 

[নিতাই । জীবন ওঠ, [ প্রবেশ করে সূষ্ ] আমার জাবনরে ওরা খুন করেছে 

সুষ | 

মাত্টার। জীবন কোথায় সূর্য ? 

নিতাই ৷ মাম্টার মশাই-_ 

মা্টার । আর থাকাঁত পারলুম না, তাই ছুটে চলে এলুম সূর্য । তুই 

আমাকে শ্রেণী বাছতে বলেছিলিস, তাই চলে এলম রে। [টানতে 

টানতে ঘণ্টে*্বরকে নিয়ে প্রবেশ করে জাঁহর ও অন্য কৃষকরা ] 

জহির । এই-_-এই সেই জানোয়ার যে আমাদের জীবনরে খুন কাঁরছে। 

নিতাই । কে? কে শা লা"'তি- তত তই 2 মম দন ? 

বণ্টা। এ্যাঁঃ বাপ? তম? 
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নিতাই! ত;--ই তোর নিজের ছেলেকে খুন করেছিস! তুই ক মানুষ 
না জানোয়ার ! 

ঘণ্টা। গ্্যাঁঃট আমি আমার নিজের রন্তু নিজে মেখোছ ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ ! 

তোমরা আমারে মার ফেল। আমার কোন আপত্য নেই। শুধু 

একটিবার আমার ছেলোটরে দেখাত দাও। 

1নতাই ॥ তুই কোন: মুখে দেখাব রে জানোয়ার ? 

সূর্য ॥ খংডো, ওরে দেখাত দাও ! এমনিভাবেই তো চাষীর ঘরের ছেলেদের 

দয়ে চাষীর ঘরে আগুন জ্বালায় ওরা খুড়ো ! 

[| ঘণ্টা ট্যাঁক থেকে হার ছড়াটা বার করে ভাল করে দেখে । 

তারপর 'দিতে যাবে; কি মনে গড়ে যায়] 

ঘণ্টা । না-_না এও যে চাষীর রক্তে ভেঙ্গা হার । এ ওকে দাঁত পারবুৃনি-ই ! 

পারব্ীন! (কেদে ফেলে ছুড়ে ফেলে দেয়) জীবন, জীবনরে আম 

তোকে খুন কারছি বাপ! আমিই তোর পিশাচ বাপ রে--[ প্রবেশ করে 

দারোগাবাবু ও রাজা ] 

রাজা । এঁ--এ সূর্যই ওকে খুন করেছে দারোগাবাবু ! ওরা ডাকাত । 

দারোগা । (সূর্যর হাতটা ধরে ) চলুন, আপনাকে যেতে হবে ॥ 

সূর্য । বাঃ, চমৎকার ! 

দারোগা । চলুন, চলুন, মানুষ খুন করেন আবার কথা কিসের ! 

রাজা । ঘণ্টে*্বর, তুই হাব রাজসাক্ষী, বুঝাঁল £ চলন, দারোগাবাবহ। 

রাজা । কি? আমারে 'দয়ে তোমরা "মাথ্য সাক্ষী দেওয়াবে ? শালা, তোমারে 

আমি শেষ করে ফেলবু। (দৌঁড়ে 'গয়ে রাজাবাবুর গলাটা চেপে ধরে, 

দারোগা 'রভলবারটা বার করে--) 

রাজা । (জিভ বার করে হাঁপাতে থাকে )দা-দা- রোগা বা-বু। 

দারোগা ॥ খবরদার! ছেড়ে দে বলছি । নয়তো এখুনি গযীল করব । 
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সূর্য । ঘণ্টেমবর, ওকে ছেড়ে দে! এমাঁন ভাবেই ওরা চাষীর ঘরে আগুন 

জবালায়। এইটুকুই বুঝবার চেটা কর। একটা রাজাবাবুকে শেষ করে 

সব রাজাবাবুদের শেষ করা যায় নারে। রাজাবাবৃদের শেষ করাত হলে, 

তোদের এ জমাটবাঁধা ঘণাকে আরো জোট বাধাত হবে। এ 

সমাজটাকে ভেঙে নতুন সমাজ গড়তে হবে যে সমাজে শোষণ 

থাকবে না। 

দারোগা । চলো চলো । খুব বান্তমে হয়েছে । খ্যান ডাকাত ! 

( টানতে টানতে প্রস্থান, রাজাবাবুরও প্রচ্থান ) 

ঘণ্টা । তুমি যাও সূরধদা, আমি কোর্টে গিয়ে বলবু। আম, হ্যাঁ আম, 

আমার ছেলেকে মেরে আমার পাপের পেরা?শ্চত্য করোছ, কিন্তু আর ভুল 

করব্ান। সৃযর্দা আর আম আমার ভাইয়ের ঘরে আগুন জবালাব্যন। 

( কেদে ফেলে ) শোন তোমরা, যারা আমার মত নেশার ঘোরে কাজ করো 

তাদের বলাতিছি । দুটো টাকার লোভে 'িনজের চাষী ভাইয়ের আর সর্বনাশ 

কোরান, কোরান । 

নিতাই । তুমি কিছ ভাবোনি সূযণ্য । আমরা সবাই মিলে গিয়ে তোমায় জেল 

থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবো । 

[ সকলে মিলে জীবনকে তুলে ধরে, নেপথ্য থেকে গান ভেসে আসে ] 

আর কতকাল, বলো কতকাল 

সইবো এ মৃত্যুর অপমান 
প্রাণ আর মানে না। 

শত কংস ধৰংস করে সে শিশু জাঁন্মবে 

মাঠে মাঠে তাঁর জল্পনা । 
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চাষীর ঘরে উঠবে ধান ঘচবে দেশের অকল্যাণ 

আর দেব না রক্তে বোনা ধান । 

এ আর সহে না 

আর ডাঁর না দঃশমনেরে জেল ফাঁসি বন্দুকেরে 

এক প্রাতজ্ঞা জানের বদলা জান । 

মু্ত স্বাধীন এ দেশ হবে প্রাত মায়ের কোলে রবে 

অহল্যা মা তোমারই সন্তান । 



বদলা 
অমল রায় 

[ এই নাটকের সব চারন্রে মোট ছ'জন আঁভনেতা আঁভনয় করবে। 

প্রথম প্রযোজনা-আগ্রজাতক নাট্যসংস্থা । নিরেশনা_অনল পাইন । ] 

[ একাঁট ধোপদ:রস্ত জামাকাপড় পরা লোককে টানতে টানতে চারজন 

আঁভনেতা প্রবেশ করে । ] 

১ম। মেরে ফেল, এক্ষান মেরে ফেল শয়তানটাকে । | ধাক্কা 'দিয়ে ফেলে দেয় ] 

২ইয়। রন্তচোষার দল এরা-কত লোকের সবনাশ করেছে__ 

লোকটি । [ প্রচণ্ড ভয়ে ] দোহাই তোমাদের, মেরো না আমায়, দয়া 

করো 

৩য়। [ সজোরে লাথ মেরে ] দয়া করবো তোদের ; কক্ষনো না। 

৪থ। আমার মাসতুতো ভাই বিকাশকে মারার সময়' খেয়াল 'ছিল না 

চাকা আবার ঘুরতে পারে 2 আবার আমরা ফিরে আসতে পার? 

শয়। ভুলে যেওনা কেউ, এই লোকটা এই এলাকার অনেক হারের 

টুকরো ছেলেকে খুন করেছে, ভুলে যেওনা এই লদ্পট বদমাইসটা চাকরার 

লোভ দোঁথয়ে অনেক অসহায় মেয়ের সতীত্ব নষ্ট করেছে__ 

১ম। এক্ষান খতম করো একে । এই নরাপশাচটার নিঃ*বাসেপ্র*বাসে 

প:থবীর বাতাস বষান্ত হচ্ছে! 
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লোকটি । আমায় ছেড়ে দাও, আমাকে মেরো না, যত টাকা চাও, সব 
দেবো-_ 

৪থ। এতবড় স্পর্ধা! শালা আমাদের টাকা 'দিয়ে কিনতে এসেছে! 

খযম়। তোর কারখানার শ্রামকদের প্রাপ্য মজুরী দিয়েছিন কোনোঁদন ? 

তারা না. খেতে পেয়ে বস্তির শবাসরহদ্ধ আবহাওয়ায় ধ'ুকতে ধ'হকতে 

মরেছে, তব? কোনোদিন তোর আকাশ ছোঁয়া মুনাফা থেকে বাড়ীতি দুটো 

পয়সা দিস নি তাদের | 

লোকাঁট। এবার থেকে সব ওয়াক্ণারের পয়সা বাঁড়য়ে দেবো! মাইরি 

বলাছ__ 

৪র্থ। এযে দেখি ভুতের মুখে রামনাম! মরার ভয়ে এ শালা এখন 

সব ছবতেই রাজী হবে । আর ছাড়া পেলেই ভুলে যাবে। 

২য়। দেরী করো না! শেষ করো শয়তানটাকে । মারো, কুকুরের মতন 

খুঁচিয়ে খ'হাঁচয়ে মারো শালাকে । তবে মনের জবালা মিটবে | 

১ম। এতদিন ওরা আমাদের বুকের ওপর বসে রন্তু চুষেছে, আজ তার 

প্রতিশোধ নাও ! রত্তান্ত, নির্মম প্রাতশোধ ! 

৩য় । বদলা নেবার দিন এসেছে আজ! চোখের বদলে চোখ, খুনের 

বদলে খুন । 

৪র্থ। শ্রেণীশরুর রক্তে রাঙিয়ে নাও শ্রেণীযুদ্ধের হাতিয়ার ! 

লোকটি । বাঁচাও-_দয়া করো--মেরো না বাবা 

সকলে । আগুন! বদলা! বদলা! আগুন! খতম-_ 

[ সবাই মারবার ভাঙ্গমায় স্থির। হঠাং একজন ফুজ ভেঙ্গে 

গান ধরে। ] 
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গান 

মানুষ মারা পাপ নিশ্চয়ই, সাপ মারাও কি তাই ? 
মানুষবেশী সাপেদের ক বাঁচয়ে রাখবে ভাই ? 

মানুষ বলতে বোঝায় নাকো শ্রেণীর উদ্ধে কছ। 

মানুষ মানেই শ্রেণীর মানুষ, উচু কিংবা নীচু! 

হয় সে গরাঁব মেহনতাঁ, নয় সে শোষক হবেই । 

মাঝখানেতে কেউ থাকে না, শ্রেণীর চিহ রবেই । 

তাই মানুষ খুন হলে দেখতে হবে কোন শ্রেণীর সেলোক ! 

যাঁদ সে গরীব মেহনতা হয়, বন্ধু আমার করতে পারো শোক! 

সেই শোকের জবালায় বুকের আগুন জৰাঁলয়ে নিও ভাই! 

খেটে খাওয়া প্রাতাট মানুষের খুনের বদলা চাই'। 

যাঁদ প্রাতশোধের খড়গাঘাতে প্রাণ হারায় শোষক, 

তখনও 'কি তুম তার জন্যে করতে বসবে শোক ? 

নাক শোষকশ্রেণীর রক্তে করবে তোমার ম্ান্তঘান ? 

শোষিত মানুষ তৈরী আজকে, শোষকেরা সাবধান ! 

[ ছুটে ৫&ম আভনেতা ঢোকে ] 

৫&ম। থামো! মেরোনা! ছেড়েদাও! দয়া করো! 

ইয়। কে? দয়া দেখাতে এসেছে কে ? 

৪থ॥ আপাঁন এখানে কেন মেসোমণাই 2 চলে যান । 

১ম। লোকটা কে ? চেনো নাক? 

৪র্থ। িবকাশের বাবা ॥। আমার মেসোমশাই । 

৩য় ॥ িকাশদা ? মানে যাকে এই শয়তানটা খুন করোছল ? 

৫ম । তোমরা শেষ পর্যন্ত মানূষ খুন করতে চলেছো £ এতদূর অধঃপতন ! 
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৪র। আপাঁন 'ক জানেন মেসোমশাই--এই লোকটি আপনার ছেলেকে 

খুন করেছিল ? 

&ম। সবজান। তবু বলছি__একে মেরো না। ছেড়ে দাও। 

৪থ4। মেসোমশাই_আপনার কি বিকাশের ক্ষতবিক্ষত রন্তান্ত মুখখানা 
একবারও মনে পড়ে নাঃ 

&ম। চুপ করো! দোহাই তোমাদের । ওসব কথা তুলো না। আম 

ভুলতে চাই । 

৩য়। ভুলতে চাইলেই গক সব ভোলা যায়? কেন কমরেড 'িকাশ খুন 

হয়োছলেন, তা" জানেন? তার একটাই কারণ- শহীদ বিকাশ এ 

শয়তানটার কারখানায় জঙ্গী শ্রামক আন্দোলন গড়ে তুলোছলেন-__ 

&ম। জান, জান, তার জন্যে আমার বুকভরা গর্ব । সে এই দেশের 

দাঁরদ্রু মেহনত মানুষকে ভালোবেসে আত্মোৎসর্গ করেছে । তার 

রন্তান্ত শরীরের প্রত্যেকটা ছযারর দাগ চিরাদন আগার বুকে আঁকা 

থাকবে । 

১ম॥ তাই যাঁদ হয় তবে কেন এই খুনী বদমাইসটাকে করুণা করছেন ? 

৫&ম॥ করুণা নয়! এটা মনযষ্যত্ব! নরহত্যা মহাপাপ! তোমরা করলেও 

তা পাপই থাকে। 

২য় । এটা নরহত্যা নয়, ও মানহষ নয়, ও একটা জানোয়ার । 

৩য়॥ একটা হংস্র পশুকে হত্যা করলে পাপ হয় না, হয় পণ্য । 

&ম। তবু মানুষ ক্ষমা করে । জঘন্য অপরাধীকেও আত্মশুদ্ধির সুযোগ 

দেয়। আম বলাছ-_একে যাঁদ তোমরা ক্ষমা করো তবে আমার মরা 

ছেলের কোনো অসম্মান হবে না, বরং তার আত্মা শান্ত পাবে । 

৪থ। মেসোমশাই, মিথ্যে আবেগের জোয়ারে গা ভাসাবেন না। যনান্ত 

দয়ে বিচার করুন, অলীক ভাবালুতার চশমা চোখ থেকে খদলে ফেলন?। 
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জেনে রাখবেন, আজ যাঁদ একে ছেড়ে দিই, তাহলে আরো হাজারজনের 
সর্বনাশ হবে, আরো কত শত জোয়ান ছেলের খুন ঝরবে। 

লোক । [ হঠাং ]না মাইরি, আর কোনোঁদন ওসব কাজ করবো না! 

এই নাক মুলাছ, কান মুূলাছ-__ 

৩য়। [হেসে ]ব্যাটা ভীতুর 'ডিম। মরার ভয়ে এখন নাকে খং 'দিতেও 

রাজী, 'কিন্তু ছাড়া পেলেই আবার নিজের মর্ত ধরবে । 

লোকটি । না, কক্ষনো না, পায়ে পাঁড় তোমাদের, বিশ্বাস করো--আর 

করবো না-- 

&ম॥ কেন একে আব*বাস করছো ? ও যখন নিজে মুখে প্রাতশ্রীত দিচ্ছে__ 

১ম। কেউটে সাপ যাঁদ বলে_ আমি আর ছোবল মারবো না, আমি এবার 

ফোঁটা 'তিলক কেটে বোন্ুম সেজে বন্দাবনে গিয়ে মালা জপ করবো, 

তখন তার কথায় ব*্বাস করে তাকে 'ীক জামাই-আদরে কোলে তুলে 

নেবো, না লাঠির ঘায়ে তার মাথাটা গ'াড়য়ে দেবো £ কোনটে করা 

বাদ্ধমানের কাজ হবে ? 

২য়। এত দেরী করার ক প্রয়োজন ? মারো, মেরে ফেলো শয়তানটাকে-__ 

[ সবাই অস্ত্র তোলে । ] 

&ম।॥ তোমাদের কি হৃদয় বলে কিছু নেই? তোমাদের ক দয়ামায়াও নেই ? 

১ম।॥ হয়? আমাদের আবার হৃদয় কি? আমরা যে আঘাতের বদলে 

প্রত্যাঘাত, আমরা যে 'টিলের বদলে পাটকেল, এতাঁদন যে অত্যাচার 

চাঁলয়েছে এ শয়তান- আমরা যে তারই প্রাতফল; আমরাই তো 

মুতমান গ্রাতশোধ, প্রীতহংসা-আমাদের ক দয়া মায়া থাকতে পারে ? 

৩য়। শুধু যে আপনারই ছেলে মরেছে, তা" নয়, আমার নজের ভাই 

ন্টুকেও এই শয়তানেরা খুন কারয়েছে পালকে টাকা খাইয়ে । 

কারণ, বিল্টু এই সমাজ-ব্যবস্থাটাকে বদলে 'দিতে চেয়েছিল-_ 
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১ম॥। আমি নিজে সাত-সাতটা বছর ছিলাম জেলের ভেতরে, তিন-শতনবার 

মরতে মরতে বেচে গিয়েছি শুধু এর জন্যে, এই শয়তানটাই মিথ্যে 

কেসে আমাকে ধাঁরয়ে 'দিয়োছিল-_ 

২য় । এদেরই চক্রান্তে আমাকে এতকাল ঘরবাঁড় ছেড়ে ভিনদেশে পালয়ে 

বেড়াতে হয়েছিল__ অনাহারে আমার মা মারা গিয়েছেন, তবু আম 

তাঁকে শেষ দেখা দেখতে আসতে পার ন-- 

৪থ-। আর এই জানোয়ারটা আমাদের খুন ক'রে, জেলে পাঠিয়ে পাড়া 

ছাড়া করে মনের স:ংখে বাঁভংস অত্যাচার চা!লয়ে গেছে, কত মায়ের 

কোল শ:ন্য করেছে, কত বোনের থর 'সিদুর মুছে 'দিয়েছে চিরতরে__ 
৫&ম।॥ তবু বলছ-__এতটা নিষ্ঠুর হয়ো না। 

১ম॥ নিচ্ঠুরতা কোথায় দেখলেন ? এর নাম ন্যায়ীবচার। বুঝতে পারছেন 
না কথাটা? আসুন তা" হলে একটা গল্প বলা যাক; ঠিক গল্প 
নয় অবশ্য, ইতিহাস, ইতহাসের গল্প, 'মথ্যে নয়, সাত্য। 

&ম। তোমরা কি পাল হলে? এমন একটা ভয়ংকর সময়ে, ধখন একটা 
জলজ্যান্ত মানুষের জীবন সরু সুতোয় ঝুলছে, তখন ফি গান 
গল্পের সময় 2 হীতিহাসের কচকচি এখন কার ভালো লাগবে ? 

২য়। এটাও যে একটা এতিহাসিক মুহৃতি! তাই এখনই তো একবার 
পেছন ফিরে ফেলে আসা অতাঁতটাকে এক নজরে দেখে নেওয়া দরকার, 
জেনে নেওয়া দরকার--আমাদের এই প্রাতাহংসা--প্রাতশোধের উদগ্র 
বাসনা, নতুন কিছ; উপদ্রব, নাকি যুগের পর যুগ ধ'রে যখনই 
অত্যাচারত মানুষ, নির্যাতীত মানূষ অস্র হাতে রুখে দাঁড়িয়েছে, 
তখনই তাদের বুকে এমনই রত্তান্ত প্রাতিহংসা জন্ম নিয়োছিল-_যা 
কিনা হ্দয়ের জলাভূমি থেকে উপড়ে ফেলোছল দয়া মায়া করণার 
বিষান্ত আগাছা-_ 
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৪র্ঘ। আসুন শুরু করা যাক ॥ মনে করুূন--আঠেরো শো বাশ সাল-_- 

১ম। চাব্বশ পরগণার বারাসতে-_ 

৩য়। আগুন জঙলে উঠল একাঁদন-_ 

খয়। ইতিহাস যার নাম দিয়েছে 

সবাই । | তীব্র জ্বরে ] ওয়াহাবী বিদ্রোহ ! [ যে কেউ গান ধরে ] 

গান। শত শহীদের আত্মদানে এদেশের মাটি লাল-_ 

হাজার বীরের রক্তে রাঙা এদেশের সকাল ।। 

তাই আজ ক্রান্তিকালে এসো মোরা স্মরণ কাঁর-- 

মুন্তপথের 'দিশারদের নতুন সাজে বরণ কার । 

ভুলে যেওনা এই দেশেই বুক কে'পোঁছিল একাদন অত্যাচারীর । 

লক্ষ চাষীর বুকের আগ্ঃনে লেখা একটি সে নাম তিতুমীর ! 

1ততুর আহবানে নতুন 'দনের গানে এদেশ সৌঁদন উথ্থাল পাতাল । 

হাজার চাষীর রন্তত্ত্রোতে বাঁশের কেল্লা হলো লাল। 

তাই আজ ক্লান্তিকালে"": 

[ লোকাঁটর আভনেতা বাদে অন্য অভিনেতারা গান চলার সময় সামান্য 

বেশ পাঁরবর্তন ক'রে নেয় ] 

১ম গ্রামবাসী । হজ সেরে কবে ফিরলে গো তিতুময়া ? 

২য় গ্রামবাসী । তুম অনেক পাল্টে গেছো গো মোড়ল-_- 

৩য় গ্রামবাসী । বলো, বলো, হঞ্জ করতে গিয়ে কেমন হাল-চাল দেখলে 

দঁনয়ার_-খংলে বলো দোঁখ-- [ তিতু বেশী ৫&ম কথা বলে ] 

[ততু। বলবো, সব বলবো আম ॥ সেই জন্যেই তো এই জমায়েতে সবাইকে 

ডেকোছি আঁম-- 

৪থ। আমাকে চিনতে পারো মোড়ল ? 

তিতু। কে? বংশী? বংশী না তুই? পূবকূলের বংশী? [ জাড়য়ে 
গণ-আন্দোলন--১৬ 
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ধরে] ইস! খুব রোগা হয়ে গোছস রে বংশী, একেবারে চেনাই 

যায় না! 

৪থ॥ খেতে না পেলে সবার চেহারাই শাকয়ে যায় মোড়ল । 

তত ॥। বংশীরে! হজ সেরে যে 'তিতু গাঁয়ে ফরে এলো, সে তোদের চেনা 

[ততুমিয়া নয়। এ তিতু অন্য "তত! সব আজ বলবো তোদের । 

কিন্তু এই নতুন 'তিতুর জন্ম দিয়েছে কে জাঁনস? তুই নিজে । 

৪র্থ।॥ ক বলছো মোড়ল? তম ক পাগল হলে ? 

তত; । হজ সেরে ফেরার পথে আম শুধু তোর কথাই ভাবছিলাম রে বংশ? ! 

তুই আমার আঁধার ঘরে প্রথম আলো জেবলে 'দিয়োছস-- 

৪র্থ। ক যাতা বলছো ! আম আবার তোমাকে কবে 

[তত । মনে নেই তোর? হজ করতে যাবার কাঁদন আগে তোকে এই গ্রামের 

লোকেরা চোর ব'লে হাতেনাতে ধরোছল ; আম যখন খেপে গিয়ে তোকে 

বেদম মার দিতে গিয়েছিলাম, তখন তুই কেদে উঠে বলাঁল-_ 

৪ ॥ [হাত জোড় ক'রে কেদে ওঠে | মেরো না, মোড়ল, মেরো না। আম 

কি আগে কোনোদন চোর 'ছিলাম ? বকে হাত দয়ে বলো তো সবাই 

আমার সাত গণ্টতে কেউ কোনোদিন চুরি করেছে কিনা? 

[তত ॥ তবে কেন তুই আজ চুর করতে গিয়োছাল ? 

৪র্। খদের জবালায় মোড়ল, খদের জবালায়॥ চুর ছাড়া উপায় আছে 

1কছু? পেটের খিদে যে বুকটাকে ফাটিয়ে পরাণটারে বের ক'রে দিতে 

চায়। 

তিতূ । বংশী! 

বংশী । তরীম যার লেঠেল ছলে একাঁদন, সেই শয়তান জমিদার ক্ফদেব রায় 

[মিথ্যে খত দৌঁখয়ে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করেছে আমায় । আদালতের 

হুকুমে সব কিছ; কোরক ক'রে নিয়েছে । ঘরে একটা কোদালও নেই যে, 
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জনমজুর হয়ে মাটি কেটে দিন গুজরাণ কার । চুর ক এমান এমান কার 
মোড়ল, বাধ্য হয়ে করি_- 

তিতু। তুই জাঁনস না-_চুর করা আল্লার হূকুমতে মণ্ত বড় পাপ, গ্নাহ, । 
চুর করলে জাহাল্লামের আগুনে পুড়ে মরতে হবে 

বংশী। জাহান্নামের আগুন? সে ক পেটের আগ,নের চেয়েও কষ্ট দেয় ? 

চুর কি শুধু আমরাই ঝার £ জমিদার আমার বসত ভিটে চুর করে নি? 

কোম্পানীর সাহেবরা গাঁ ঘরের বৌশঝদের ইজ্জত চুশি করে না? চুরির 

দায়ে তম আমায় মারতে এসেছো মোড়ল। কিন্তু কই, আমার থেকেও 

অনেক বড় চোর, এ জাঁমদার আর ঠাদের সাহেববাবাদের তো তম শান্তি 

দিতে শারে। না? 

[তত । [ এাগয়ে আসে 1 সেই।দন, হ্যা সেহীদন, আমার মনটা কেমন 

ক'রে উঠলো । তোকে মারতে আর হাত উঠলো না আমার। তারপর 

থেকে কত রাত মাম ঘুমোতে পা।র নি, শুধু তোর কথাগ্নঃলো ভেবোছ। 

আমিও তো চাষীর ঘরের ছেলে, জমিদার মহাজনের জুলুম আঁমও তো 

জীবন ভ'র দেখোছ, ইংরাজ বানযার অত্যাচার তো আ'মও সহ্য করোছি-_ 

ইয়। ইংরাঙ্গের কয়েদখানায় তোমাকেও তো আটক করেছিল তিতমিয়া__ 

তত ॥ হণ্যা, রাজায় রাজায় যুদ্ধু হয়, আর উল.খাগড়ার প্রাণ যায়! 

আম ছল জাঁমদার কঞ্খদেব রায়ের ভাড়াটে লেঠেল । দই জাঁমদারে 

দাঙ্গা হলো, আর সেই দোষে আমি গেলাম ফাটকের ভেতর ! অথচ দাঙ্গা 

বাঁধালো যে, সেই ক্খদেবের টিকিটিও ছহ'তে পারলো না কেউ । সোঁদনই 

আমার চোখ খুলেছে । আম বৃঝেছি_-এই জামদার দহাজন আর 

ইংরাজ্র বাঁনয়ারাই আসল দুশমন, গরীবের দুশমন, চাষীর দুশমন-- 

৪র্থ । ঠিক বলেছো মোড়ল, ঠিক বলেছো 

তিত;। তাই আজ সারা দেশের সমপ্ত গরীব মানুষের কাছে আমি ডাক 
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পাঠাই-বদলা, বদলা নিতে হবে, এতাঁদন যত অত্যাচার করেছে 'ফারাঙ্গ 

বদমাস আর তার পা-াটা দালাল এঁ জাঁমদার"মহাজনেরা, আজ এসেছে 

তার নির্মম প্রাতশোধ নেবার দিন! আরবদেশে আবদুল ওয়াহাব এক 

নতুন আন্দোলন গড়ে তযলেছেন- ওয়াহাবী আদ্দোলন। আবদুল 

ওয়াহাব বলেছেন--কায়েমী স্বার্থবাজ শয়তানেরা আজ ইসলামকে অপাবশ্ত 

করেছে। এ বদমাইসদের চক্রান্তে ইসলাম হয়ে দাঁড়য়েছে জাঁমদার-মহাজন 

সুদখোরের ধম । এদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। রায়বোরালর 

সৈয়দ আহম্মদও মক্কায় গেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার । সৈয়দ: 

সাহেব বলেছেন-হন্দ-স্থান হলো দার-উল হারার। শত্রুর কবাঁলত দেশ ! 

ইংরাজ বানয়ারা আজ আমাদের সবচেয়ে বড় দুশমন । তাই আমাদের 

আজাদীর লড়াই শুরু করতে হবে, মেরে তাড়াতে হবে বিদেশী কোম্পানীর ' 

ফৌজকে, নীলকর সাহেবদের, আর তাদের পাাটা গোলাম এ জামদার 

মহাজনদের_ 

সবাই । তিতুমীর! তিতঃমীর গরীবের নেতা! তিতমীর আলার নোকর ! 

তিতুমীর জিন্দাবাদ ! 

[তিতৃ। শোনো ভায়েরা আমার, হাতিয়ার তুলে ধরো আকাশে, আজ থেকে 

একজন দহশমনও আমাদের হাত থেকে পালয়ে বাঁচতে পারবে না, জাঁমদার 

মহাজনের পের চামড়ায় আমাদের জ;তো তৈরী হবে। 

সবাই। খতম! বদলা! বদলা! খতম! [ লোকাঁটর *আঁভনেতা ছাড়া 

সবাই বজমঠি তুলে স্থির । একজন গান ধরে । ] 

গান। রক্ত নেবার রন্তু দেবার দিন যে এলো । 

পড়ে পড়ে মার খাবার দন ফুরালো । 

ঘরের কোণে বোকার মতো থাকবি কে আর ? 

চোখ মেলে দ্যাখ মরা গাঙে এসেছে জোয়ার ॥ 
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আর নয্ন মোহনিদ্রা, জেগে ওঠো গরীব ভাই । 

অত্যাচারী এ হত্যাকারাঁর রন্তে হাত ভেজাতে চাই ॥ 

[ ফ্রিজ ভেঙ্গে যায়] 

১ম। এইভাবেই শুরু হয় বারাসতের কৃষক 1বদ্রোহ, বহর্জোয়া এরীতহাঁসকেরা 

যার নাম রেখেছে ওয়াহাবী বিদ্রোহ । 

২য় । যে বদ্রোহের আঁধনায়ক তিতুমীর আমাদের হদয়ে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল 

উদাহরণ হিসেবে আজো প্রেরণা সণ্ণার ক'রে থাকেন-_ 

৩য়। হয়তো তিতদমীরের স্বপ্ন সোদন সফল হয়ান-_ 

৪র্থ। হয়তো সোঁদন বাঁশের কেল্লা করোছল মাথা নত-_- 

ঞম। কিম্ত্ তবু হাতহাসের পাতা থেকে মুছে যানান তিতঃমশর, গণমযান্তি- 
সংগ্রামের রন্তু পতাকায় আজো তাঁর নাম লেখা আছে আগুনের অক্ষরে-- 

১ম। বারাসচের বিদ্রোহী কৃষক যোদন হাতে অস্ত তুলে িয়োছিল_- 

২য়। সোঁদন কিন্তু তারা কোনো দয়ামায়া করুণার গবপজ্জনক চতুর ফাঁদে 
পা দিয়ে শোষকের হাত শক্ক করোন-_ 

৩য়। বরং প্রাতশোধের উন্মত্ত বাসনায় খ্যাপা ঝড়ের মতো তারা ঝাঁপিয়ে 

পড়েছিল অত্যাচারী জামদার মহাজনের ওপর-_- 

৪র্থ॥ কেননা তারা জেনেছিল--অত্যাচারী শোষকদের চিরতরে নিম্ল না 
করলে-_ 

সবাই । জনতার মান্ত কখনই আসতে পারে না! 

[ নাটক আবার আগের ঘটনায় ফিরে যায় ] 
৪র্থ। [ ৫&মকে ] তাহলেই দেখুন- শুধু আজ নয়, ইতিহাসের প্রাতাট সাঁঞ্ধ- 

ক্ষণেই নির্যাতিত জনতা নির্মম ক্রোধে আর শ্রেণী ঘণায় ঝাঁপিয়ে 
পড়েছিল অত্যাচারী নিপাঁড়কদের ওপর, সৌঁদন তারা কোনো দয়া-মায়া 
দেখায়নি, আজ আমারাও দেখাবো না। 
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&ম। তবহ আম বলবো- হিংসা প্রাতহংসাকেই ডেকে আনে । 

২য়। হিংসার আশ্রয় আগে কারা [নয়েছে? আমরা, না ওরা? আপনার 

ছেলে 'বকা*কে কারা খুন করেছে? আমরা না ওরা? 

গয়। ওরা আমাদের খুন 'রলে সেটা হয় ন্যায়? আার আমরা পাল্টা 

মারলেই দোষ £ 

১ম। জোতদার যখন কৃষকের রন্তজল করা *খরশ্রসের ফসল কেড়ে 'নয়ে গোটা 

পাঁরবারউ,কে অনাহারে মৃত হাক দিতে ঠেলে দেয় তখন মে খুনী হয় মা ও 

৪ ॥ মা।লক যখন ছুঁট।ই শ্রমবকে আত্মহত্যার হাথা গ।ততে ঢ:।কযে দেয় 
বই, তখন তো বেউ নাঁলিকদে বনে শা খা হত্যা রী ! এদেশের 

কোনো আদালতে শ্রামক হত্যার আভযে।গে ান ভো বিচার হয় না। 

৩য়। আর আমরা ওদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেই সেটা হয় 

অন্যায় £ 

৫ম । তোমার বয়েস হয়েছেঃ ভোমাদের অনেক কই আম বাঝ না" যেমন 
বুঝতাম না আমার ছেলের কথাও । যাঁদ তোন।দের কথা (ঠিকও হয়ঃ তব 

আম চোখের সামনে নরহত্যা হতে দেবো না । 

২য় । কি করবেন? শাধ। দেবেন 2 আমাদের ক্রোধ আর ঘৃণার সামনে 

আপনি খড়কুটোর *তো উড়ে যাবেন। 

১ম। কি যাতা বলাঁছস ! উান কমরেড !বকাণ্রে বাবা! ডীন ভুল করতে 

পারেন, তবু আমরা কখনোই ওকে অসম্মান করবো না। 

&ম। তাই যাঁদ হয়ঃ তবে অন্ততঃ আমার মুখ চেয়ে একে ছেড়ে দাও। ভুল 

মানুষ মাত্রেই করে। ও ঘখন নিজের ভুল স্বীকার করেছে, তখন ওকে 

ক্ষমা করবে না কেন? 

৩য়। এটা সং স্বীকারোন্ত নয়। এখন ও প্যাঁচে পড়েছে, তাই এসব 

বলছে__ 
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লোকাঁটি। না, মাইরি না, মা কালীর 'দাঁব্য, বাবা তারকনাথের 'দাব্য, আর 

কখনো হারামের লাইনে পা দেবো না। 

১ম। চোপ শয়তান ! তোকে আমরা চান নাঃ 

লোকটি । মাহীর বলাছ, আর কএবো না । একবারাট বাস করো, তোমাদের 

পায়ে পাঁড়। 

&ম॥ তোমরা এত নীচে নেমে গেছো- মততযু ভয়ে অস্থুর একটা মানষের 

অসহায় আ্নাদেও তোমরা বিচলত হও না 2 

৪র্থ॥। েসোরশাই, জলে পড়া কুকুরকে 'পাটয়ে মারাই নম ॥। নাহলে 

তাকে যাঁদ দয়া ক'বে একব'র ডাঙ্গয় উঠভে দেওয়া হয়, তখন কিন্তু 

আপাঁনহ মরবেন। সব্৬ উপকার ভুলে গিয়ে সে তখন দাঁত 'খিশচয়ে 

আপনাকেই কামড়াতে আসবে ॥ এটাই ওদের স্বভাব । 

১ম। যেমন ঘঙঠোছল আঠেরো শো পণ্সান্ন সালে । 

ইয়। ক্রভূম? বাঁকুড়া, মুরাঁঞ্দাবাদ থেকে ছোটোনাগপুর আর সাঁওতাল 

পরগণায়-_ 

৩য় । যোদন সশস্ত্র সাঁওতাল 'বিদ্রোহনীর। বাঁধভাঙ্গ। বন্যার মতো উত্তাল-_ 

৪র্থ।॥ হাজারে হাজারে ছটে এসোছল তারা শোষণের শঙ্খল ভাঙ্গতে, 

সাঁওতাল জনগণের দুই মহান পীর সন্তান ীসধো ও কানহর আধিনায়কত্বে_ 

সবাই । সোঁদনের সেই বিক্ষুব্ধ আগ্নেয়গিরির ক্রুদ্ধ অগ্নন্ৎপাতের রান্তম 

আত্তায় আলোকিত এক ঝড় রাতে- 

[ চারজন আঁভনেতা গান ধরে এবং রুদ্ুরসের ভয়ংকর উদ্দাম নাচ 

নাচতে থাকে । বাঁক দু'জন অন্যাঁদকে সরে দাঁড়ায় | ] 

গান ।-- কানঃরে সিধোরে 

দিকুগহলায় কাঁডরমেরে 

জঙ্গলেতে বা'জয়ে দেরে মাদল ! 
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সেই মাদলেরই সরেতে 

যারা 'ছিল দূরেতে 

তারা এসে ভরবে মোদের দল ॥। 

ভীম । 'লিধো-কান: খপর পাঠাইছেক ! হুল-হহলের ডাকদিছে বটে ! হইশাল 

গাছের ডাল পাঠাছেক ! ইবার বল তুরা-ঁক করার 2 মাথা লাচু কর্যে 

দকুগুলার পাও চাটাব, লা হাতিয়ার উঠাব ? 

বাকি তিনজন । বল মাঝি, তুই বল না কেনে আমারদের কি করাটা উচত 

হবেক ? বল তুই__ 

ভাঁম। জঙ্গল কেট্যে মোরা চাষ করলম, বসত বানালম, সবই মোরা করলম, 

তেব উই মহাজন-উই 'দকুগুলান মোদের বাপ-ীপতামোর মাথায় হাত 

বূলায়ে সব জাঁমন দখল করল, ভিটা মাঁট গরু ভ'ইস-সব, আর আমরা 

মহাজনের নোকর বনলম, মোদের জাঁমনে মোরা চাষ করলম, মার ফসল 

উঠলো মাহাজনের ঘরে, মোরা ভূখা মরলম তো মাহাজনের জরূর গায়ে 

রুপার গহনা উঠলো, মোদের ঘরের জংয়ান কুঁড়গুলার ইজ্জত লয়ে 

দিকুগুলান খেলা করলো, লুটে লিয়ে গেলো_বল তুরা এমন জূলুম আর 

সইবো কেনে ? 

বাকিরা । লামাঁঝ, আর লয়। কেনে সইবোঃ কেনে মার খাবো ? 

ভীম । সিধো-কান্ ডাক 'দিছেক, যতগুলা জাঁমদার-মাহাজন আছকঃক্ঞ্জব 

গুলারে কাঁড় মের্যে সাফ করতে হবেক--বল তুরা; মহাজনের গঃলাম 

হাব, না হুল করাব ? 

বাকিরা । হুল করবো, হহল করবো, হুল ! 

ভীম। তেবে তৈয়ার হ! হাতিয়ার উঠ্ঠাকে বল তুরা- মোরা আর গুলাম 

লয়, মোরা আজাদ হলম ! 

সবাই । [ বজুমৃচ্ঠি ওপরে তুলে ] আজাদ হলম । 
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১ম সাথী । ইবার ? তেবে ইবার কি হবে মাঝ ? 

ভীম ॥ সব ফসল মোদের হলো, সব জাঁমন মোদের হলো, তামাম জঙ্গল । সব। 
২য় সাথী । উরা যাঁদ হাঙ্গামা বাঁধায় ? 

ভীম । মোরাও পাল্টা মারবো বটে। হীসিয়ার এক কোপে গলাডা নামায়ে 

দিবো বটে, হাঁ। 

৩য় সাথী । যাঁদ কোম্পানীর ফৌজ আস্যে? 

ভীম। তেবে আর তা'দিগের 'ফির্যে যেতে হবেক লাই । 

সবাই । হা! কথাটা [ঠক বুলছো বটে মাঝ ।॥ হা, তেবে হাতিয়ার উঠাও। 

হুল! হাতিয়ার বন্ধ লড়াই! হা আ আআ! [চিংকার করতে 

করতে ওরা অন্যাদকে চলে যায় । বাঁক দুজন এাঁগয়ে আসে । ] 

সীতানাথ । [উইংসের দিকে তাকিয়ে ] আহা হা! ছশুঁড়র কি গতর ! 

চান ক'রে এলোচুলে কোমর দাঁলয়ে ছণুঁড় চলছে দ্যাখো উহৃহ 

ভাবলেই জালা ধরে যায় শরীরে, বকের মধ্যে যেন ঢেশকর পাড় পড়তে 

থাকে-আহা, সাঁওতাল ছ'ুঁড়র দুল-ীক চালে ক সুন্দর চলন, নেশা 

ধরে যায় দেখলে-__ 

গোবধন | এই যে_বাল ও সাঁতেবাব-বাঁল খবরটা শুনেছেন ? 

সীতানাথ । শুনছি !-__ আহা, ছড়ি যাচ্ছে দেখো, কেমন নেচে নেচে হেলে 

দলে আহা, ওকে আমি খাবো, ওকে আমি চাই__ 

গোবধন । বলি ও সাতে বাবু! এ্রাদকে যে আগুন লেগে গেছে ! 

সীতানাথ । লাগুক আগুন ! এাঁদকে আমি যে মদন-আগুনে পড়ছি বাবা ! 

আহা এমন হজ্টপুন্ট মা ভগবতাঁর মতো চেহারা সাঁওতালদের মধ্যে 

বহদিন দোঁথ নি । কার ঘরের মাগ খোঁজ 'নিতে হচ্ছে । -_ভীম মাঝির 

নয় তো? 

গোবর্ধন ৷ বাঁল কথাটা কানে তুলছেন? দহনিয়া যে রসাতলে গেল-_ 
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সাঁতানাথ । যেখনে খাঁশ যাক ! --ছ:ডিটা না গেলেই হলো। 

গোবধন। ধম্মকদ্ম বলতে আর কিছ? রইলো না দেখাছ। পায়ের তলার 

জুতো সেও মাথায় চড়তে চায় । 

সীতানাথ । চডুক গে যাক। -কেন ফ্যাচফ্যাচ করছেন পণ্ডিত মশাই ? 

দেখছেন আমি এখন ভীষণ ব্যঙ্গ । _-আহা হা, দেখলেই বুকটা জহলে 

যায়, উহুহ- 

গোবধন | সাঁওতাল মগীর চান করা দেখার পত্ে আনেক সষোগ পাবেন 

সীতেবাব--এবার একটু কথাগহালা মন দয়ে শুনুন-- 

সীতানাৎট। বলাছি না ব্যস্ত আচ! টাকা পয়স'র দণকার গাকলে পরে 

আসবেন । 

গোবধন ॥ টাকা গয়সা চাইতে মাস ন । শুনহন এঁদদে ভয়ানক কাণ্ড 

সাঁতানা । এই যা! চল গেল! এই আপনার জন্যেই পুলোট। দেখা হলো 

না। 'ব পেয়েছেন আপাঁন ? 'নাঁশ্চন্ছে একটু ফুর্ভ করতেও দেবেন নাঃ 

গোবর্ধন । নঃচন্ "কার উপায় নেই সীতেবাব । এদবে যে গণেশ 

ওজ্টাবর জোগাড় ॥ সাঁওতদ'ল হাঙ্গামা গাঁদকেও শুর হবে মনে হচ্ছে । 

সীতানাগ ॥ [ বিজ্ময়ে | হাল গানে 5 কি বলাভ চান? 

গোবর্ধন । িধো-কানু নাক এখানকার সাঁওহালদেরও হাত করেছে । ভাঁম 

মাঝ বোধহয ওদের ণন্ডা । 

সাতানাথ ॥ ক 2 এতবড আস্পদ্ধা ! লেঠেলদের একবার খবর পাঠান তো 

পণ্ডিত মশাই । পুরো সাঁওতাল বাঞ্ততে আগুন ধাঁরয়ে দিন । শালারা 

জানে না_ আমার নাম রায় বাহাদুর সীতানাথ চক্কোত্ত__ 

গোবর্ধন । কেন বোকামী করছেন সীতেবাবৃ 2 আগানে ঘি ঢালছেন কেন? 

আপাঁন জানেন না শালারা এবার তলে তলে অনেক দূর এাঁগয়েছে, অসম 

»গ্লও জোগাড় করেছে অডেল। হল মানে বোঝেন ? বিদ্রোহ 1 সাঁওতাল 
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বিদ্রোহ দমন করতে কোম্পাননর ফৌজ হিমাঁসম খেয়ে যাচ্ছে। এখানে 

কোনো গণ্ডগোল বাঁধলে গোরা সৈন্যদের কোনো সাহাধ্যই [মিলবে না। 

আপনার লাঠয়ালরা ভীম মাঁঝিদের কাছে স্রেফ নাঁস্য ! আমাদের ঝাড়ে 

বংশে ।নমূল কণতে ওদের বেশী সময় লাগবে না। 

সীতানাথ। তাহলে: উপায়টা কি? 

গোবধন । হত কহ বাবা! মামার নাম গোবর্ধন ভটচাজ। এমন মতলব 

ফে'দোঁছ যাতে সাপও মরবে, লাঠও ভাঙ্গবে না! হে হে খে 

সীতানাথ । বলুন, বলুন গাঁণ্ডত মণাই! ক আপনার মল. ? 

[ কা বলতে বলতে ওরা দুজন পেছনে চলে যায় । ভীম মাঝিরা 

এাঁগয়ে অসে ] 

১ম! আর দেরী লয় গো মাঝ ॥। হপটো শুরু হোক বটে ! 

২য়। বদলা লবো গো নাঁঝ ! মোর সংন্দরীরে লুট্যে নয়ে গেছে এ 

সীতেনাথ । আর কুনো খোঁজ মেলে নাই উদার । মাখার মাধ্য আগুন 

জাল যায় বটে ! কাড়ি মেরে সীতানাথের প্যাট ফাঁসায়ে দিবো হাঁ। 

৩য়। কিন্তুক সাঁতানাখের লেঠেল আছে, কুম্পনর ফৌগ আছে, ডীদর 

সাথে মোরা পারবো কেনে ? 
১ম। ই কথাটো বাঁলস কেনে ? মরদ না তুই? ডর লাগে কেন? 

২য়॥ দেরী কারস কেনে মাঝ 2 চল--হ?ল কার চল-- 

ভীম। হ*! আজই শুরু হবেক ! অমাবস্যার রাত, নিঝুম আঁধার । চল তেবে! 

[ সবাই মুখে আ আআ শব্দ করে রণ হুংকার দিয়ে ছটে যায়। 

সীতানাথ ও গোবর্ধনকে ঘিরে ধরে । ] 

সীতানাথ । এঁক। এঁককাণ্ড! কি করাছস মাঝ ? মারাব নাঁক ? 

গোবর্ধন। তুই ক পাগল হাল মাঝি? আমরা ব্রাহ্মণ! আমাদের মারলে 

তোদের যে ব্রহ্ধহত্যার পাতক হবে বাপ, চোদ্দপুরুষ নরকে যাবে 
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ভীম। ইসব মিছা কথা ! মোরা আর ভুলৰ না ইসব কথায় । 

২য় । মারনা কেনে? মোর সংন্দরীরে লুটোছিল হই পীতেনাথ--আজ তুরে 

খুন করো ফেলাম- [ মারতে যায়, ভীম আটকায় ] 
সীতানাথ। ইস! শালার ইয়ে দেখো না! খুন করবে? শালা মগের 

মুলক পেয়েছ ? 

গোবর্ধন। আহঃ, আজেবাজে কথা বলে 'বিপদ বাড়াবেন না। মাথা ঠাণ্ডা 

রাখুন । 

সীতানাথ । কোম্পানীর রাজত্বে বসে আমাকে চোখ রাঙাচ্ছে শুয়োরের 

বাচ্ছারা ! 

ভীম। এবাব গাল দাঁব না। গলা নামায়ে 'দবো তুর ! 

গোবরধন। চুপ করুন পীতেবাবু | যা বলার আম বলছি । -_শোন বাছারা, 

মাথা ঠাণ্ডা করে শোন সব। কথায় কথায় গোলমাল করিস কেন? 

আপোসে সব মিটমাট করলে হয় না ? 

ভীম। ও সব বড় বড় কথা ছেড়েদে। আসল কথাটো বল তুরা-_ 

গোবর্ধন ॥ এই যে তোরা সব জাঁম দখল করেছিস-_এটা ক ভালো হয়েছে ? 

ভীম। এ জামিন মোদের ৷ মোদের জাঁম মোরা দখল 'নিইচি । তাতে তুদের ক? 

গোবর্ধন। বেশ করেছিস বাবা, ভালো করেছিস। তা'হলে আমাদের 

মারতে এসেছিস কেন ? 

ভীম । তুদের বাঁচায়ে রাখলে মোরা মরব। 

ইয়। হ'! হ! মারমাঝ। মেরেদে! 

সীঁতানাথ ॥। কত বড় আম্পদ্ধা শালার, আমাকে মারবে ? 

গোবর্ধন। আঃ আবার কথা বলে? শোন বাবারা, "্মাছিমাছি আমাদের 

মারতে যাব কেন? আমরা তোদের সব কিছ? এমনিতেই 'দিয়ে দেবো, 

তবে আর কেন আমাদের মেরে ব্রদ্দহত্যার দায়ে পড়া বল ? 
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ভীম ও অন্যেরা । ইসব কি বলাঁছস তুরা? সব 'দয়ে দার ? 

গোবর্ধন। হ্যাঁরে বাবা, হ্যাঁ! শুধু আমাদের প্রাণে মারিস না।-যান 

সীতেবাবু আপাঁন কাছার বাড়ি থেকে দাললগুলো নিয়ে আসুন+ সব 

কিছু সইসাবুদ ক'রে চিরাঁদনের মতো দানছত্তর করে যেতে হবে কিনা ! 

হাঃ হাঃ । যান, চলে যান! 

সীতানাথ। ঠিক আছে । আম যাবো আর আসবো, হাঃ হাঃ [চলে যায় ] 

ভীম। উযাঁদ ফিরে লাআসে? 

গোবধন । আমি জামিন রইলাম বাবা । আমায় মারবি। 

ইয়॥ ইটা ঠিক করাল না মাঝ! উয়ারে যেতে 'দাঁল কেনে ? 

১ম। উরা যেখুন সব দিয়ে দিবে, তখন আর হাঙ্গামা করবো কেন? 

গোবর্ধন ॥ শান্তরে ক বলেছে জানস ? তোরা শদ্দুররা হাল সমাজের পা। 

পা ি কখনো মাথায় চড়তে পারে? বল তোরা ? হাঃ হাঃ-- 

ভীম। তুই হাসিস কেনে ? তুর ভাবগাীঁতক মোর ভালো ঠেকছেক লাই। 

২য়। হু! হু! ঠিক বুলোছিস মাঝ ! উয়ার কুনো মতলব আছে বটে ! 

ভীম। তেবে আর দেরী লয়! হাতিয়ার উঠা ! বেইমানটারে খতম কর! 

গোবরধন। সোৌঁক তোরা আমায় মারাঁব নাকি £ সীতে বাবু, ও সাতে বাবু 

সীতানাথ । [ ফিরে আসে | আর কোনো ভয় নেই পণ্ডিত মশাই । কোম্পানীর 

ফৌজ এসে পড়েছে_ দোৌথ কোন শালা আমাদের গায়ে হাত দেয় ! 

ভীম। কোম্পানীর ফৌজ ! ঠাঁকয়োছিন | তুরা মোদের ঠাকয়ে'ছিস বেইমান ! 

গোবরধন ॥ ছোটোলোক, চামার, সখ কত বড়_হল করবে, গরীবের রাজত্ব 

বানাবে ? 
ভীম। আমরা তুদের বিশবাস করলাম, আর তুরা বেইমান করাল। 

২য়। ভুল করলি মাঝ, ভুল ! ইয়ারা কেউটে সাপের দল, ইয়াদের বাঁচায়ে 

রাখতে লাই। 
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সীতানাথ । এই শুয়োরের বাচ্ছারা-_-যার যা অস্ত আছে; সব জমাদে। 

আম খবর পাঠিয়েছি, কোম্পানীর ফৌজ এখান এসে পড়বে । কোনো 

চালাক করতে গেলেই মরবি। ওরা তোদের গ্রাছে ঝুলিয়ে ফাঁসী দেবে; 

হাঃ হাঃ 
ভীম। বেইমান! তুদের মতো ভদ্দরলোকেরা সব বেইমান । তুরা কোম্পানীর 

গোলাম, তুরা তুদের মাকে বেচে দিয়োছস । 

গোবর্ধন। বেশ করেছি। এই দেশটাকে আমরা সাহেবদের হাতে তুলে 

দেবো তবু তোদের মতো ছোটলোকদের প্রভৃত্ব সইবো না । হাঃ হাঃ 

ভাঁম। মরতে হয়, তুদের লিয়ে মরবো ! হাতয়ার উঠাও।॥ খতম ! 

অন্যেরা । [ আক্রমণের ভাঙ্গতে ] বদলা! [সবাই স্থির ॥ ক্ষণপরে একে 

একে 'ফুজ ভেঙ্গে সবাই বোরয়ে আসে ও কথা বলে ] 

১ম। যাঁদও শেষ মুহূতে ভম মাঁঝর দল নিজেদের ভূল বুঝতে পেরেছিল, 

শেষ পর্যন্ত বেইঘানদের রক্তে রাঁঙয়ে নিয়োছিল হাত-_ 

২য়। তবু 'কন্তু ভীম মাঁঝরা বাঁচে 'নঃ তাদের রন্ডে লাল হয়ে 'গিয়োছিল 

শাল মহুয়ার জঙ্গল । 

৩য়। কেন না তারা সময় মতো বুঝতে পারে নি-বিশ্বাস করতে নেই 

কালসাপদের-_ 

৪র্থ।॥ বাঁচয়ে রাখতে নেই হত্যাকারাঁদের | 

[ নাটক আবার আগের ঘটনায় ফেরে ] 

১ম। অতএব এই ঘৃণ্য শয়তানটার 'মথ্যে প্রাতশ্রাতির ধাস্পায় ভুললে আমরা 

নাজেদেরই মৃত্যু ডেকে আনবো-_ 

&মে। হয়তো তোমাদের যুক্তিই ঠিক, তবু আমার এতাঁদনের সংস্কার আম 

আজ ছাড়তে পারবো না। মন থেকে মেনে নিতে পারবো না। 

৪রথ॥ কন্তু কেন মেসোমশাই £ কেন এমন অদ্ভূত জেদ ধরছেন ? 
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&ম। চিরকাল জেনে এলাম__মানষ মারা পাপ। 

৩য়। সেই পাপে সবচেয়ে বেশগ অপরাধী যাঁদ কেউ হয়, তবে এই সেই লোক । 

&ম॥ হতে পারে। তব; একজন পাপ করেছে বুল আমিও সেই পাপ করবো 

_ এটা কোনো য্যীক্তই নয়! একটা অন্যার 'দয়ে আরেকটা অন্যায়কে 

রোখা যায় না। 

২য়। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হয়, হত্যা করেই মুছতে হয় হত্যার কালিমা । 

&ম॥ তব আম মানবো না। যতক্ষণ আম কেচে আছ, ততক্ষণ এর 

গায়ে আঁচড় কাটতে দেবো না, 'কিছ;তেই না। 

১ম। তা'হলে এ নাটকের জারেকটা দৃশ্য বাক । শেষ দশ্য। 

২য় । কমরেড বিকাশের হত্যার দশ্য। 

&ম। না! থামো! মনে করিয়ে দিও না_ দোহাই তোমাদের ! 

৩য়। জরুরী অবস্থার সময় শ্রাবণের এক রান্রতে কারখানা থেকে ফেরার 

পথে 

৪র্থ॥ বিকাশকে কিডন্যাপ করে নয়ে এল এই শয়তান । 

&ম। [চিৎকার ] না! [৫মছাড়া বাঁক সবাই এই অংশে আভনয় করবে ] 

লোকাঁট । হাঃ হাঃ -কেমন বকাশবাবু ! এখন কেমন লাগছে ? 

[বকাশ। কেন আমাকে গ:্ডে। দয়ে জোর ক'রে তুলে এনেছেন 'মিষ্টার সেন ? 

লোকাঁট । এখনো বুঝতে পারছেন না? একটু ভালোভাবে সেবাষত্র করার 

জন্যে হাঃ হাঃ 

বিকাশ । আম আপনার ইয়াকঁর পান্ন নই ॥ বলুন--মতলবটা ক ? 

লোকাঁট । মরতে চলোছিস বাং, তবু এত তেজ, আমাকে চোখ রাঙাস। 

[বকাশ । ভদ্রুভাবে কথা বলুন । গালাগাল দেবেন না। 

লোকটি । শেষ বারের মতো বলাঁছ-_ইডীনয়ন করা ছেড়ে দন, আন্দোলন 

বন্ধ করুন । 
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[বিকাশ ॥ যাঁদ না কাঁর_ 

লোকাঁট। লাস ফেলে দেবো শালা ॥ 

[বিকাশ । তা"হলে লাসটাই ফেলে দে। লড়াই আমাদের বন্ধ হবে না। 

লোকটি । যাঁদ আপাঁন আমার প্রন্তাবে রাজী হন, 'বিশ হাজার টাকা এখন 

দেবো । 

বিকাশ । আমাকে ঘুষ 'দিয়ে বেইমান বানাতে এসোছস ? এই লে তার 

জবাব--থ-ঃ 

লোকাঁটি। শালা থুতু 'দিয়েছে। খতম কর! চার্জ! অন্যেরা ছার 

চালাবার ভাঙ্গ করে । ] 

&ম॥ [দ্রুত লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ॥ আমার ছেলেকে মেরোছস 

শয়তান! খুন করে ফেলবো তোকে! বদলা! খতম। বদলা! 

[ আক্রমণের ভাঙ্গতে ৫ম ও লোকটি ফিজ। অন্যেরা বংভ্তাকারে ঘুরতে 

ঘুরতে বলে চলে-_- ] 

১ম। যদও এমন আকাঁঙ্ক্ত ঘটনা এখান ঘটছে না কোথাও-- 

খয়। যাঁদও আজো শুধু পড়ে পড়ে অসহায় মার খাওয়া, নিরুপায় রক্ত 

ঝাঁরয়ে যাওয়া । 

৩য় । চোখের জলের নদীতে যাঁদও আজো ভাসে শুধু স্বজনের রন্তান্ত লাস-_ 

৪রথ'। ঘযাঁদও এ নাটকে শধু থিয়েটারী মার প্যাচে ভরা মায়াময় বিপ্লব 

[বলাস। 

সমস্বরে । তব: হে দ্যানয়াদার, এ নাটক সত্য হবেই একাঁদন, দিন তো 

আসবেই অগা-রান্রর পাহাড় ফাটিয়ে সূর্য উঠবেই কালের দিগন্তে, সোঁদন 

হে হস্তারক দস, তৈরী থেকো, সোঁদন তোমার সঙ্গে হবে আমার চূড়ান্ত 

বোঝাপড়া, সৌঁদন তোমার সঙ্গে হবে আমার চড়ান্ত বোঝাপাড়া, সোঁদন 

তোমার সঙ্গে হবে আমার চুড়ান্ত বোঝাপড়া । 
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[ নেপথ্যে গান £ 

হাজার ভুলের চোরা বাল পোরয়ে 

আমরা এসোছি আজ ঘর ছেড়ে বোরয়ে 

' শেষ যুদ্ধের ময়দানে । 

ক্রোধের আগুনে এই দ:নিয়াটা পুড়বে 

মস্ত আকাশে রন্তানশান উড়বে 

অত্যাচারীর দল আতঙ্কে মরবে 

নতুন পাঁথবী আজ আবার ভরবে 

জাঁবনের জয় গানে ॥॥ ] 

গ্ণআকঙ্দোলন--১৭ 



মন মুখোপাধ্যায়ের গঙ্প অবলম্বনে 

ক্ষেতু বাগ্দী ও গোপাল কাহার 
ক্ষেতু উত্তম মুখোপাধ্যায় 

গোপাল [দিলীপ সরকার 

লাটু অলক দত্ত 

দীনবন্দু কয়াল 1শবশগকর ঘোষ 

প্রসন্ন হালদার সুীবমল রায় 

বস্তা দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় 

পুলিশ আঁফসার কল্যান চক্রবত্ত+ 

দারোগা মাহর বন্দ্যোপাধ্যায় 

সাব-ইনসংপেক্টর শীনর্মল চক্রবত্তীঁ 

মাছ্টার বপ্লবকেতন চক্রবত্তী 

অরুণ মুখোপাধ্যায় 

যাদব দুযাতমান মুখোপাধ্যায় 

পাইক ফন রায় 

মাইকগ্যান স্বরাজ দাস 

উদাসা স্বপ্না মিন 

প্রযোজজনা--চেতনা 

নাট্যর্প ও নিরদেশনা--অরহণ মুখোপাধ্যায় 

ঘততততটত ০৮৮৮৮৮৮৮6০৮ ৮৮ ৮৮ তত ততচততততটতততত০০০০০০০০0০ 

মাণ মুখোপাধ্যায় রাঁচত দুটি গঞ্প £ “গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার' 

এবং “ক্ষেতু বাগ্রীর স্বাধীনতা" অবলম্বনে একদিনে, মান্র কয়েক ঘণ্টার 
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মধ্যেই নাটিকাঁট রচিত ॥ নির্বাচন উপলক্ষে গণতান্তিক লেখক ও শিল্পী- 

সংঘ আয়োজত বামফ্ল-্টের সপক্ষে সাংস্কীতক আভযানে অংশ নেবার 

তাঁগদেই নাটিকাঁট লেখা হয়েছে । মাঁণবাবূর গঞ্প দহাটতে যথেষ্ট নাটকায় 

উপাদান থাকায় এটিকে সাঁজয় 'নতে আমাকে খুব বেশী পারশ্রম করতে 

হয়ান। নর্বাচনন নাটক বা পোঙ্টার নাটক বলতে আমাদের একটা ধারণ। 

আছে যে মোটা দাগের উপাদান এবংতাংক্ষাঁণক প্রয়োজন মেটাবার মত মালমশলা 

না থাকলে নাক আসর জমানো যায় না। কিন্তু শুধুমান্র শহরাণলেই নয়, 

মফস্বলে এবং গ্রামাগুলে এ নাঁটকার বেশ কয়েকাঁট আভনয় চলাকালীন 

দর্শকদের যে স্বতঃস্ফুর্ত আঁভভ্যান্ত লক্ষ্য করা গেছে তাতে সে ধারণা ভূল 

বলে প্রনাণত হয় ॥। নাটকে সামান্য রূপসজ্জা ব্যাবহার করা হয়েছে এবং ফ্লাড 

আলোবয় সাহায্যেই 290০ তৈরী করা হয়েছে। নাটকাঁটতে এমন একটি 

মৌল বিষ উপস্থাপিত করা হয়েছে াতে তাৎক্ষাণক উপযোগিতা মিটিয়েও, 

পরে যে কোন সময় এ নাটক আঁভনয় করা যেতে পারে ॥ তাই; এঁটকে 

আরও একটু বাঁড়য়ে নিয়ে পর্ণাঙ্গ না হোক মোটামুটিভাবে একটা 

মাপসই নাটক লেখা সম্ভব হলে, ভাবষ্যতে এ নাটক প্রযোজনা করার 

ইচ্ছা আছে চেতনার । সরকারী কমণচারী আন্দোলনের ওপর আমার লেখা 

কয়েকটি পোষ্টার নাঁটকার কোন পাণ্ডালপ খুজে পেলাম না বলেই, 

সুনীলবাবূর কাছে প্রাতশ্রাতবদ্ধ থাকায় মণিবাবুর অনুমাত 'নয়ে এই 
নাটকাই ছাপিয়ে দিলাম । ধন্যবাদান্তে, অরুণ মুখোপাধ্যায় 

(মণ্ডে ৩টি 2010৩--(ক) 20925 এ বন্তুতা, এট মণের মধ্যভাগে 
পছনাদকে অথণাৎ 9056855 12010016-4 | (এ) 20155 মণ্েরস্থান 

-ডানাদকে সামনে অর্থাৎ 70010 1151) এবং গু) 2009 মণ্ডের 

বাঁদকে সামনে অর্থাং 7১০৬, 196 এ (খ) তে ক্ষেতুর বাড়ী (গর) তে থানা- 
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হাজত । (ক) তে একাঁট 11106-508170-_এবং যে কোন ধরণের দ:ট চেয়ার 

এবং ষে কোন ধরণের দ্যাট চেয়ার এবং একটি 01167098961 (খ)তে 

কিছুই থাকবে না এবং গ) তে দহটি বসবার জায়গা ছোট টুল 
অথবা 9০% ব্যবহার করলে সবধে হয় ) 

( পর্দা খোলার আগেই বস্তার কণ্ঠ ) £ 

স্বাধীনতা-লাভের এই উনন্রিশতম বাঁষধকী উৎসবে এখন পতাকা 

উত্তোলন করছেন শ্রীক্ষেতুচরণ বাগন্্রী। 

(হাততালর মধ্যে পর্দা খোলে! দেখা যায়, ক্ষেতু'র হাতে 

একটা দাঁড় ধরা আছে যেটি পাশ*্বচ্ছু একটি বাঁশের মাথায় বাঁধা-- 
অর্থাৎ এ্ঁটই পতাকা-উত্তোলনের দাঁড়__ক্ষেতর গলায় মালা, ক্ষেতুর পাশে 

মাথায় ঘোমটা টেনে দাঁড়য়ে ক্ষেতুর মৃত ছেলের বউ উদাসী-_মণ্ের ঠিক 

মাঝখানে [016-51810 এর কাছে দাঁড়য়ে বস্তা-_-তার পাশে গলায় মালা 

পরা মাথায় গান্ধী-টুপশ্পরা কেন্দ্রীয় নেতা দীনবন্ধু কয়াল দাঁড়য়ে এবং 

তার পাশে দাঁড়িয়ে স্থানীয় জোতদার ও নেতা প্রসন্ন হালদার । 

তার গলাতেও মালা ॥ একেবারে বাঁদকে দাঁড়য়ে গ্রাম্য চাষী লা 

মাঝ । ক্ষেতু ও উদাসী ছাড়া পেছনের সকলেই কোণের উপরের 

দকে তাঁকয়ে আছে- হাততাঁল শেষ হতেই কেন্দ্রীয় নেতা এবং 

স্ছানশর নেতা চেয়ারে বসে পড়েন। হাতে দাঁড়ধরে ক্ষেতু দাঁড়য়েই 

থাকে ॥ বন্তা তার কথা বলেই চলেন) 

বন্তা। স্বাধীনতার-বয়েস হোল উনানত্রশ। সেআরশশ:ট নেই কিশোরও 

নয়-সে আজ জোয়ান। আজ এই উৎসবে আমরা পেয়োছি কেন্দ্রীয় 

নেতা শ্রীদীনবন্ধ; কয়ালকে (নামটি ঘোধনার মুহতেই জোরে কেশে 

ওঠে ক্ষেতু )--আমাদের গাঁয়ের উজ্জ্বলতম রত্ব। আমরা সকলেই এই 

ভেবে গ্ার্বত-_যার নাম আজ এই গাঁ পরিয়ে কলকাতা তথা পাশ্চমবঙ্গ 
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পেরিয়ে সারা ভারতে ছাঁড়য়ে পড়েছে-_যার স্থান আজ রাজধান' "দিল্লীর 

খাসমহলে--তাঁন আমাদের এই গ্াঁয়েই জন্মোছলেন-__এ গাঁয়ের ধুলোকাদা 

মেখেই তিনি বড় হয়োছলেন_-আজকের এই উৎসবে তাই সমন্ত জরুরী 
কাজ ফেলে তান ছঃটে এসেছেন নিজের গাঁয়ে_- 

(দাঁড় হাতে ক্ষেত অসহায়ভাবে দাঁড়য়ে থানে- সে আতিবদ্ধ_ 

দাঁড়য়ে থ। তে খুবই কষ্ট হচ্ছে তার) 

উঁনই বললেন এ গাঁদ্ের সব থেকে প্রবীণ, সবচেয়ে বয়োজ্যেন্ঠ মানহষকে 

দিয়েই দ্বাধীনতা উৎসবে পতাকা উত্তোলন করাবেন । আমাদের সৌভাগ্য, 

আ.[পাগের সাতটা গাঁয়ের মধ্যে যার বয়েস সবচেয়ে বেশী-সেই ক্ষেতু 

বাগদ্ী এ গাঁয়েই বাস করে ॥। আমাদের এই গ্রহান দেশে, এই মহান 

নেতার চোখে ছোট-বৃড়উছুনীচু জাতণীবচার নেই--কারণ স্বাধীনতারও 

কোন জাতাঁবচার নেই-স্বাধীন দেশে সকলেই সমান । তাই ক্ষেতুকে 

সপম্মানে এই সভায় ডেকে আনা হয়েছে-তার গলায় মালা 

পারয়ে আর সব মামী আঁতাঁথদের সঙ্গে একাসনে বসতে দেওয়া 

হয়েছে । 

(কেতু আর দাঁড়িয়ে খাকতে পারে না-ধপ্ক'রে নাঁটতে বসে পড়ে। 

হাতের থেকে দাঁড়র টান আলগা হয়ে যায়) 

দীনবন্ধু । ধরো ধরো ধরো (বস্তা ছুটে যায় ক্ষেতুর 'দকে)না নাওকে 

নয় দাঁড়টা ধরো আগে বেক্তা খপ, ক'রে দাঁড়টা ধরে ফেলে) ভালো 

ক'রে বাঁধো ওটাকে বাঁশের গায় (প্রসন্ন হালদারকে ) কেলেওকারধ ! 
আর একটু হলেই তো পতাকা ধূলোয় লুটোত । 

প্রস্ল। আমি তখনই বলেছিলাম-এঁ বুড়ো হাবড়টাকে এর মধ্যে টেনে 

আনবেন না ॥ তাছাড়া__ছোটলোকগ্রঃলো এতে আসকারা পেয়ে যাবে 

দশন। থামুন তো! ধানচালের হিসেব ছাড়া তো কিছুই বোঝেন না 



২৫১ গণ-আন্দোলনের নাটক 

রাজননীত করতে এবটু বুদ্ধ লাগে-যা সব গোলমাল পাকিয়ে 

রেখেছেন সে সব সামাল দিতেই তো এ বাগঞ্রী বুড়োকে দিয়ে কাজটা 

করাতে হচ্ছ ( বন্তাকে ) নাও নাও তাড়াতাড়ি সার- আর ও দুটো সভায় 

আমার বন্তুতা আছে । আর শোন. এই যে লাটু ক না নাম তোর 
ওকে মাটির থেকে তুলে বসা বাবা৮»ভার একটা ম্যাদা আছে তো? 

_( লাটু ক্ষেতুকে তুলতে যায় উদাসী ঘোমটার আড়াল থেকে চুপচাপ 

1কছ- বলে লাটুকে ) 

লাটু। বলতেছে--ওর কোমরে জোর নাই--ভাঙ্গা কোমরে ওই উচ্চু চেয়ারে 

ও বইস.তে পারবে নি! 
বন্তা। ঠিক আছে-_এ জলচোকটা এনে বসাও ওকে 

লাটু। বলতেছে--গরু শর ডা ভাল নাকাল থকা গাঠে জবর" কাজ তো 

[িইটে গেছে ওরে ঘর নে যেতে চাইছে-- 

প্রসন্ন ॥ সেই ভাল-_-ওকে বরং বাড়ী পাঠিয়ে দাও 

বস্তা । লাটু--ওর খাবারের প্যাকেটটা- 

(লাটু খাবারের পযাবেট আনতে যায়-বস্তা আবার বলতে শংর? 

করেন ) 

বদ্ধৃগণ-_ আমাদের বৃঝতি হবে, কেন এই উৎসব? যে স্বাধীনতাকে 

উনান্রশ বছর ধরে বুকে আগলে রেখে দেশ সমাদ্ধর পথে এগয়ে 

চলেছে সেই স্বাধীনতা বঙ্তুটা ক ? 

(ঠিক এই সময় একটা খাবারের প্যাকেট এনে লাটু ক্ষেতুর 

সামনে ধরে) 

ক্ষেত। কি? 

(প্যাকেটটা লাটুর হাত থেকে নিয়ে নেয় উদাসী ) 

ক রে বউ ? 
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বন্তা। এখন কেন্দ্রীয় নেতা দীনবন্ধু; কয়াল আপনাদের সামনে বলবেন 

স্বাধীনতা ক ? 

ক্ষেতু। 'ঘ। 'ঘয়ের নাচ? 

( দীনবন্ধু উঠে মাইকের সামনে আসেন ) 

দীন। বন্ধৃগণ-__ 

ক্ষেতু॥ (খুব খুশীতে চীৎকার ক'রে বলে ওঠে) বোঁদে 1! 

(দীনবন্ধু বিরন্ত হয়ে তাকান । লাটুকে ইশারা করে বলেন 

ক্ষেতুকে িনয়ে যেতে- উদাসী ও লাটু ধরাধার ক'রে ক্ষেতুকে 

নয়ে যেতে থাকে ॥ 

দীন। ( প্রচণ্ড আবেগে ) স্বাধীনতা ! 

(ক্ষেত সবে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে-_দীনবন্ধুর চীৎকারে 

টাল থেমে, গড়ে যায়-_লাটু ও উদাসী ধরাধার করে তোলে 

ক্ষেতুকে_ তারপর বেরিয়ে যেতে থাকে-_লাটু একটু এগিয়ে 'দিয়ে 

দ্ীড়য়ে পড়ে এবং মণ্চেই থাকে । ক্ষেতু ও উদাসী বোরিয়ে 

যায়) 

দীন । স্বাধী_ (মাইকে ক্যা কে" আওয়াজ- মাইকম্যান ছুটে আসে ) 

মাইকম্যান ॥ হ্যালো_টেসটং__ 

দীন । স্বা- (আবার মাইকে গণ্ডগোল- দীনবন্ধু একটু পাশের 'দকে 

সরে যায়--) 

মাইকম্যান ॥। টেসএটং-_ ( মাইক ঠিক করতে থাকে ) 

দীন। ( বন্তাকে ) কাদের সামনেই বা বন্তুতা দেব? কটাই বা লোক! 

বললে এরা বুঝবেই বাক ? 
বস্তা । কাঁদন ধরে আপনার নাম ক'রে ঘুরে ঘুরে প্রচার করা হয়েছে__ 

দীন। প্রচার করলে কি হবে? সব তো কেলো ক'রে রেখেছেন তোমাদের 
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হালদার মশায় (মাইকম্যান জানায় ঠিক হয়ে গেছে )ও হয়ে গেছে? 

( আবার মাইকের সামনে আসেন ) হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম__কেলো-- 

না না স্বাধীনতা স্বাধীনতা ! 'কি সুমধূর ঝঙকার এই শব্দাটিতে ! 

পুরাণে হীতহাসে_কাব্যগাথায়__গ্রল্পে। গ্রানে_ ছড়ায় কতবার 

কতভাবে এসেছে এই শব্দাট__স্বাধীনতা--আমার বন্তুতায়, লেখায় 

কতবার ব্যবহার করেছি এই শব্দাট-__স্বাধীনতা--তব যেন আশ 

মেটে না_স্বাধীনতা-_যতবার উচ্চারণ কাঁর-স্বাধীনতা--শরীরে 

রোমা জাগে__স্বাধীনতা-_কত সংগ্রামে, কত স্বার্থ ত্যাগ, কত মত 

শহীদের মৃতুযুবরণে পেলাম যে স্বাধীনতা দেশের প্রাতাঁটি মানুষের 

স্বার্থে লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষের সেবায় কতখা'ন সার্থক হয়ে উঠলো 

সেই স্বাধীনতা 

[ (ক) 2০0০ ০] এবং (খ) 2979 ০-_ক্ষেতুকে ধরে নিয়ে উদাসী 

ঢোকে ] 
ক্ষেতু। ওখানে যে কাণ্ডখানা হল- মোর পাঁচ-কুঁড় বয়েসে কখনো খোঁখ 

লাই বটে। 

উদাসী । তয় আরকি! এ খোয়ারতেই প্যাটং ভরুক, ! 

ক্ষেতু॥ হট কইরে টেনে নে চইলে এল ! এট; শোনতৃম ক বলে? 

উদাসী । শোনবেটা ?ি £ শুইনে মাথায় টুইকবে কিছু ? 

ক্ষেতু। আমাডু' খুউব খাতির কইরেছে, বল বউ। গলায় মালা দেল, 

বাস্ক কইরে খাবার দেল । 

উদাসী । ( অবজ্ঞাভরে ) হু! 

ক্ষেতু। কয়ালদের এ ছেইলেটা-যে এখন মইপ্তভ ন্যাতা_-“সাঁদনোতা 

বইলে এমন হাঁক পাইড়লে- বুকটা আমার ধড়াম” কইরে ওঠেছেল-_ 

উদাসী । হ্যাঁ_উই হাঁকপাড়াই সার ওনাদের কথা শুধু ওনারাই বোঝৌন-- 



ক্ষেতু বাগ-দী ও গোপাল কাহার ২৬১ 

বলে কি 'সাঁদনোতা'র বয়েস হোল কইত ঝ্যান--ঁস এখন জুয়ান__হ-- 

সাঁদনোতা ঝ্যান মানুষ ! বছরে বছরে তার বয়েস বাইড়ুতেছে-- 

ক্ষেতু। তা মানুষ না হউক-_এট্রা কিছু তো বটে! অইতত বড় ন্যাতা-- 

এট্রা কিছু সি দেখাতো 'িচ্চয় ॥ 

উদাসী । হ্যাঁ, পকেট থিকা বাইর কইরে তোমার হাতে ধইরে 'দত। 

য্যামন বন্ধ তোমার! আর এ যে পেসন হালদার-গলায় মালা 

পইরে ক্যামন ঠাউরাটি সেইজে বইসে আছেন! এই তো কশদন 

আগে কাহারদের ছেইলে গোপালটারে পুলঃশ বাড়ী থকা ধইরে নে 

গেলো-সে সন তো ওরই সাজস.! গোটা গাঁয়ের সব্বোনাশ কইরে এখন 

সাঁদনোতার স্ভাপাতি হইয়েছেন ! 

ক্ষেতু। তা, হ্যাঁরে বউ-বাবুরা যে মোর হাতে দাঁড় ধরায়ে দেলে_ 

আর আম টেইনে পরে বাঁশের মাতায় তুইলে দিনবাঁল সটাই তো 
সাঁদনোতা, নাক £ 

উদাসী । তুমি আর মোকে জবালিওন বাপু! আসি কি নেকাপড়া জানা 

বাবুদের 'িয়ারী যে ফসফস কইরে তোমার কথার জবাব দে দুবো ? 

ক্ষেতু। ইটা ঠিক কথা বুইলেছিস তুই! ই জবাবটা অতয় সোজা 
লয় ! 

উদাসী । তা তুম বাবুদের ঠেয়েশুধালে নাই কেনে £ 

ক্ষেতু। আই বাপ! আম ি বুইলতৈ 'ক বুইল বো গ! 

উদাসী । তয় আর কি! ইখানে বইসে চোখ মুইদে 'বিড়াবড় কইরতে 

থাকো-আর আকাশ থিকা কুমড়া পানা জবাব ধপাস কইরে পইড়বে 

তুমার সামনে! (উঠে পড়ে) আমি এখন দাঁড়াতে লারাছ-_তুমার 

সাদিনোতার লুচবোঁদে খেইয়ে তো আর প্যাট ভইরবে নি- আমারে 

এখন খাদ-কুড়ার যোগাড় বেরোঁতি হবে_ দেরী হইলে হা হুতোশ 
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কোরো নি য্যানো- (বলতে বলতে উদাসী বোরয়ে যায় । (খ) 2016 

০ (ক) 20176 017 দীনবন্ধু বন্তৃতা করছেন ) 

দন । তাই বলাছলাম--তাই বলছিলাম আমাদের সবচেয়ে আদরের দুটি 

ধন-_সংাঁবধানের সব থেকে বড় দুটি ভ্তম্ভ-জ্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র । 

সেই স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রকে আগলে রাখতেই আমার উনাত্রশাঁট বছর 

কেটে গেল । স্বাধীনতাকে 'ছানয়ে আনতে আমরা যেমন স্বার্থত্যাগ 

করোছ, তেমাঁন গণতন্তুকে রক্ষা করার জন্যেও আমাদের প্রাণপণ লড়াই 

চালাতে হচ্ছে_ দেশী-বিদেশী শন্রুদের হাত থেকে এ দুটি 'জাঁনষকে রক্ষা 

করা আমাদের পাঁবন্ন কতবব্য ! 

( হঠাৎ মাথায় ট্রপতে ওপর দেকে পিছ পড়ে-_দীনবন্ধহ ওপর 1দকে 

তাকায় টুপিটা খুলে দেখেই বুঝতে পারে ওপর থেকে কাকে 

1জ্ঠা ত্যাগ করেছে ) 

ইস! 78515 ! শালা কাকে হেগে দিয়েছে ! 

বন্তা। ( ওপর দিকে হাত নাঁড়য়ে ) হস! হস! 

দীন। আমার 116? ০859 থেকে আর একটা টুপি দাও তো-- ( বস্তা 07161- 

০85৪ থেকে একটা মুসাঁলম ফেজ বার করে বাঁড়য়ে ধরে- দীনবন্ধু তখন 

বক্তৃতা করছে--সে হাত বাড়ুয়ে টুপিটা নেয় ) কোনরকম সাম্প্রদায়িকতা-_ 

ধমর্ঁয় সংকীর্ণতা আমরা বরদাস্ত করব না-_ ( টু'পিটা মাথায় দিতে গিয়ে 

থমকে যায় )না না এটা নয় এটা তো হারশপুরের মহুসালমদের সভায় 

পরব বলে এনেছি--€ টুপিটা ফেরং দেয়_ ইতিমধ্যে বন্তা একটা ফেল্ট হ্যাট, 

বাঁড়য়ে দেয় ) মনেপ্রাণে হতে হবে আমাদের ভারতীয়--পুরোপরর ভারতীয় 

-_-( মাথায় পরতে গিয়ে দেখে এটা হ্যাট ) দ্যাংএটা তো কলকাতায় 

010100] 02105র জন্য ! (গান্ধী টুপিটা দৌঁখয়ে বলে ) এই টুপি আর 

নেই? (বস্তা ঘাড় নাড়ে) নেই! ঠিক আছে--তাহলে এ টঁপটা দাও 
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( হাতের গান্ধী টুপটা মাটিতে ফেলে দিয়ে হাত বাঁড়য়ে দেয়-_ এবারে বস্তা 

তার হাতে দেয় একট কাজ করা মারোফ্াঁড় ট্রপ-__-সোঁট মাথায় পরতে পরতে 

দীনবন্ধু বলে ) আমরা জান- দেশের সর্বনাশ ডেকে আনতে চাইছে 

কারা? (লাটু পেছন 'দিয়ে গিয়ে মাঁটতে পড়ে থাকা গান্ধী ট্পটা 

তুলে রাখে ) আমরা তাদের খুজে বার করবই ! তাদের হাত থেকে 

গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে না পারলে এত সাধের এত আদরের স্বাধীনতাকেও 

আমরা হারাব-_ তাই, গণতন্ের পক্ষে যারা বিপজ্জনক-_ 

[ (ক. 206 ০% (গ) 200৪ এ আলো জবলতে দেখা যায়, দ্গাট টুলের 

ওপর বসে পুঃ আফসার এবং দারোগা ॥ মাটিতে বসে গোপাল কাহার । ] 

দারোগা । 19806010009 ০101).910 ! এরাই গণতন্দের সবনাশ করছে ! 

গোপাল । আমি তো কারো সব্বোনাশ কার নাই হুজুর ! ও 

দারোগা । চুপ! নাম বল২ 

গোপাল । এজ্ছে, গোপাল কাহার-- 

দারোগা । ওটা তো খোলস২-আসল নামটা বল 

গোপাল ॥ (অবাক হয়ে ) এজ্ঞে ? 

দারোগা । (ধমকে ) আসল নামটা বল 

গোপাল । এজ্জে বাপ তো এ নামটেই রেখেছেল- গাঁয়ের লোকজনারে ডেইকে 

. শুধান কেনে ? 

দারোগা । হাওয়াই ন। 'দিলে একটি কথাও বেরোবে না-( চুলের মুঠি 

ধরে) বল২-অন্য কি নাম আছে তোর বল-__ 

গোপাল । অন্য নাম! 

দারোগা । বল 

গোপাল । মনে পড়েছে__মনে পড়েছে হজ. ! 

দারোগা । পথে এসো (চুল ছেড়ে দেয় ) 
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গোপাল । পেথমে বাপ আমার নাম রেখেছেলো আকাল-_- 

পৃঃ আঁফঃ। আকাল! 

গোপাল । হণ্যা হৃজুর' আমি যে সময় হয়েলাম_-সেবার খুব আকাল ছেল 

না, তাই-_ 

দারোগা । তারপর সুযোগ বুঝে আমাদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে নামটা 

পাল্টে নাল, কেমন ? 

গোপাল । একজে না, আমি পাজ্টাই ি- আমার মা! মাই বললে এ 

অলংক্ষুণে নামে আমি ছেলেরে ডাকতে পাইরবো নি_-আঙ থিকা 

অরে আন গোপাল বলে ডাইকবো-_তা সস কথা শুইনে বাবাও 

আর 

দারোগা । দেখছেন স্যার কিরকম হারাম-মারাতযক ০101)91)1--গণতদ্তের 

সর্বনাশ করছে এরাই-_ 

গোপাল । মা কালীর 'দাব্য হজুর-- 

দারোগা । চোপ২! বাস্তু ঘুঘু তুম একাট-- 

গোপাল ॥ ি*বাস করেন হুজুর আমি কোনাদন কারো সব্বোনাশ কার 

নাই-মা বলে আঁম বোকা'হাবা বলে অন্যেরাই আমারে ঠকায়_-আমার 

সব্বোনাশ করে 

দারোগা! নাক! 

গোপাল । সাঁত্য বলাছ হজুর-এী যে নাম বলালেন_গণতন্ত না কি, 
গওনারে আম চানও না, দোখও নাই কুনাঁদন- কোথায় থাকেন তাও 

জান নে-_ আম ওনার সব্বোনাশ কার নাই হজুর । 

হ অঃ.) 071 [70011161015 ! 

দারোগা । কিরকম আভনয় করছে একবার দেখুন স্যার! এবার বল 

বাবলা বনের ভেতর কি করছিলিস,, তুই? 
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গোপাল । এজ্ঞে, ওরা সড়কি তোলতেই আম ছইটে বাবলা বনের ভেতর 

ঢুকে গেন ! 

দারোগা ॥ তারপর! বনের মধ্যে ঢুকে কি করাল ? 

গোপাল । কিছ তো কার নাই হহজুর__এক ছে বন পেরোয়ে গাঁয়ে 

চলে এন-- 

দারোগা । তাহলে কে করলো 2 

গোপাল । কেউ তো কিছ করে নাই হজ! 

দারোগা । কেউ কিছ; করলো না, লোকটা অমাঁন পটাং ক'রে বাবলা বনের 

ভেতর মরে গেলো ? 

গোপাল । কেউ তো মরে নাই হুজুর | (দারোগা হাতের রুল 'দিয়ে মারতে 

থাকে ) কে মইরেছে হুজুর ঃ বাবলা বনে কে মইরেছে? ওরা কি 

তাল গড়কি ছ“ুডেছেল £ আর কে গোছল বাবলা বনে? কার ঘরে এমন 

সব্বোনাশ হোল হুজুর (গোপাল হাউমাউ করে ওঠে ) 

পু$ অঃ। ৬101 বাবলা বনে একজন লোক খন হয়েছে তুমি জানো'না:? 

গোপাল । শুনোছি বটে! কিন্তু সে তো অনেক আগে হাজুর- আঁম তো 

বলতোছি এরাদন ভোরবেলার কথা-__- 

পুঃ অঃ।॥ আচ্ছা বাবলা বনের ভেতর 'দিয়ে যৌদন ছঃটে এলে তুমি-_-গোটা 

ঘটনাটা খুলে বলো তো-_ 

গোপাল । রেল লাইনের ধার বরাবর যে বেনামী জাঁমগুলান আমরা "দখলে 

নেলম গতবছরে-চাষ কইরে ফসল যা হল তাতে মাস চারেকের খোরাকি 

উইঠলো ঘরে । এব্রে হঠাৎ বরষা এসে পড়ল-_সাঁদন রাতভর 'বান্ট-__ 

ভোর না হতেই আঁম গেলম জমিতে জল দাঁড়ালো ?িনা দেখতে--তো 

জাঁমর কাছাকাছি এসতেই-__ 

[ (গ) 2016 ০ঠি অথবা এ, (খ) 29-এ আলো । দেখা যায় 
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সেখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রসন্ন হালদার--পাশে সড়কি হাতে 

একজন পাইক ] 

প্রস্ন । এই কাহারের বাচ্চা! করে, চাষ করাব? জাঁমতে জল দাঁড়ালো 

কিনা দেখতে এয়েছিস, বাঝ? তা দেখ-_জাঁমতে জলও দাঁড়িয়েছে_ 

আমরাও দাঁড়য়োছ_চাষ কর২-হারামজাদা_ধর১ তো কাহারের 

বাচ্চাটাকে | 

( পাইক সড়াক তোলে) 

[ (খা 2019 ০? আবার (গ) 2০92০-এ আলো ] 

গোপাল । সড়াক উঠোতেই আঁম একছুট দেন? বাবলা বনের ভেতর দে-_ 

পুও অঃ॥ তারপর-- 

গোপাল । তারপর সন্কলেরে ডেকে বননু ঘটনাটা--সকগলে বইঝলো হালদার 

মশাই আমাদের উচ্ছেদ করার মতলব আইটতেছেন-_ 

পৃঃ অঃ। তখন তোমরা ক করলে 2 

গোপাল । সবাই মাল সমাতি আফসে গেন;_ 

পুও অঃ। সাঁমাত আঁফসে ! সাঁবাতি ক করলো £ 

গোপাল । জাননে বাবু-াকছ করার আগেই তো ধরপাকড় শুরু হয়ে 

গেল: আমারে তো 'সাঁদনই ঘর থিকা ধরে নে এলো- তারপর-- 

পৃঃ অঃ। হা! 

দারোগা ॥। ভাল কথায় কিছ হবে না স্যার_এদের পেট থেকে কথা 

বার করতে হলে-_- 
8 অঃ ।॥ 08105 010 

দারোগা। ধাদব--(একজন বিশালদেহী লোক এসে দাঁড়ায়) একে দেখো তোএকটু- 

(যাদব বসে গোপালের বাঁহাতটা মুচড়ে ধরে গোপল যন্ঘণায় 

কারাতে থাকে ) 
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দারোগা । বল,_কে ছিলো সেখানে 2 কারা সড়াক দেখালো ? তাদের নাম 

ক? বাবলা বনে লোকটাকে কে খুন করেছে-_বল ? 

[ গোপালের তত্র চীৎকারে গর) 20106 ০? (ক) 2009 এ আলো 

দীনবজ্ধু তখনও বন্তৃতা করছে ] 

দীন। বন্তুতা শেষ করার আগে আঁম শুধু মনে কাঁরয়ে দিতে চাই-- 

আমাদের দেশের যা এীতহ্য তাতে সাহঞ্জুতা, ত্যাগ, আহংসা এবং 

[তিতিক্ষা--এই সমস্ত গুণের 'জোরেই আমরা এতদিন টিকে থেকোঁছ 
এবং থাকব । আম আমায় গাঁয়ের মানুযদের এই ভরসাটুকু দিয়ে 

যেতে চাই--এখানকার মানুষজনের জন্যে আমার যাঁকছ: করার আম 

সাধ্যমত করে যাব। আপনাদের অভাব-আঁভযোগ, আবেদন-ীনবেদন, 

যা কিছ? প্রত্যাশা, সব ছু জানাবেন স্থানীয় নেতা এই প্রসন্ন 

হালদারের কাছে (জনতার মধ্যে গুঞ্জন ) ওনার মারফতই (দারোগার 

“বল এবং 101081০-এর জন্য গোপালের “আঃ, চাকার ফাঁকে ফাঁকে 

শোনা যাবে) আম সব জানতে পারব_এবার বন্তব্য রাখবেন 

সভাপাঁত--- 

(নেপথ্যে দারোগা £ বল কে খুন করলো? (ক) 2006 ০ 
(গর) 20109 ০01 ) 

গোপাল ।॥ ( চৎকার করে ) প্রসন্ন হালদার । 

দারোগা ও পু অঃ। (একসঙ্গে) £ 

গোপাল ॥ প্রসন্ন হালদার (বলে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। যাদব 

বোরয়ে যায় ) 

দারোগা ॥ দেখলেন তো স্যার, কতবড় ঘুঘহ! এদেরই যখন এতখানি 

সাহস__এদেশে গণতন্বের ভবিষ্যংটা কি 
(ফাইল হাতে একজন যুবক সাব-ইনস.পেকটর ঢোকে ) 
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সাঃ ইঃ। স্যার! 

পুং অঃ। আপানিই ওই থানার সাব-ইনস-পেক্টর না? 
সাঃ ইঃ। হ্যাঁস্যার ! 

পুঃ অঃ! 1২65001 এনেছেন £ 

সাঃ ইঃ হ্যাঁ স্যার__এই যে-- (ফাইলটা বাড়িয়ে দেয় ) 

পুঃ অঃ! সংক্ষেপে বলুন ! 

সাঃ ইঃ। কাদন আগে বাবলা বনে যে লোকাঁট খুন হয়েছে--আর গোপাল 

কাহার যৌদন বাবলা বনে ছুট লাগালো দুটো 'দিনের মধ্যে প্রায় 

হপ্তাখানেকের ফারাক থেকে যাচ্ছে স্যার ! মানে, যোৌদন আমরা কুঁস্বং 

অপারেশন ক'রে গ্রোপাল কাহারকে গ্রেপ্তার করলাম, তার বেশ িছ-দিন 

আগেই__ 
দারোগা । কিন্তু হালদার মশায় যা 5819101৮ দিয়েছেন_ 

সাঃ ইঃ । হ্যাঁ, আম হালদার মশায়ের 90%001797-এর 'ভীত্ততেই 

বলাঁছ- _ফাইল্টা দেখুন স্যার € পুঁলশ আফসার ফাইলটা দেখতে 

থাকেন ) 

দারোগা । (একটু বিরন্ত হয়ে) ধিন্তু বাবলা বনে এর আগে ও যেতে 

পারে না এমন তো নয়! তাছাড়া ওর ঘরে একটা 1727 পাওয়া 

গেছে তাতে পশ্চিমবঙ্গের 'বাভলন জেলায় কয়েকাট অংশে লাল 

পেনখসলে দাগ দেওয়া রয়েছে যেটা দেখলে বেশ একটা 119(-৮/০971 এর 

মত মনে হয় । ওর মতন একটা 'নরক্ষর চাষার ঘরে অতবড় একটা [797-- 

সাঃ ইঃ। সে রহস্যটাও পারস্কার হয়ে গেছে, স্যার! খোঁজ নিয়ে জেনেছি, 

গোপাল কাহারের ছোট ভাই যে ইস্কুলে পড়ে সেখান থেকেই ও 7041-টা 

চুর করে এনোছল । ও পড়া পারে নি বলে ভূগোলের (58০19 ওকে 

কান ধারয়ে ওঠ-বোস কারয়োছলেন- সেই রাগে ওর ভাই ০1855 থেকে এ 
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1)97-টা খুলে এনে বাড়ীতে রাখে আর এ লাল-পেনাঁসলের দাগগুলোও 

বোধ হয় এ 058০1)61-এরই দেওয়া_ভাল করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে 

পারবেন পাশ্চমবঙ্গের কোন কোন অংশে বনজ মদ্পদ-_ 

গোপাল ॥। (প্রলাগের মত ) না না গণতন্তকে আম চান নে বাব্-উয়াকে 

কুনাদন দোঁখ নাই_কুথায় থাকে আম জান নে বাবু ওরা সড়কি 
তুলতেই__ 

পুও অঃ। কন্তু তাহলে এই সড়াক তোলার কথাটা ও বারবার বলছে কেন ? 

সাঃইঃ।॥  191185 করলে অনেকেই মরিয়া হয়ে বেফাঁস কথা বলে ফেলে 
স্যার। তাছাড়া এাঁদন ভোরবেলা প্রসন্ন হালদার পাইকদের গনয়ে জাম 

দেখতে 'গিয়েছিলেন-_-গোপালকে ভয় দেখাতে ওর পাইকরাই হয়তো 
সড়াঁক তুলে_ 

পুঃ অঃ। ঠিক আছে, আপন যান আর শুনুন এ মাগ্টারকে হাজত 

থেকে এখানে আনতে বলুন-__ 

সাঃ ইঃ।॥ আচ্ছা স্যার! 

( সাব-ইনস পের বেরিয়ে যায় ) 

পুঃ অঃ। এ ছোকরাই নতুন এসেছে না এ থানায় ? 

দারোগা | হ্যাঁ স্যার ! 

পুঃ অঃ॥ মাথাটা একটু বেশ সাফ মনে হচ্ছে ! 

গোপাল । (জ্ঞান ফেরে ) আঃ! 

হঃ অঃ। ভাল মতন 10911790191. না নিয়ে একটা ফালতু লোকের পেছনে 

এতটা সময় ন্ট করার কোন মানে আছে? 1991009০18০ র পক্ষে 

যারা [০41 408০1 তাদের খহজে বার করন । 

দারোগা । এর ০৪3০ টা তাহলে 1০০০] থানায় ফাঁরয়ে 1দাচ্ছ-_-ওরা যা পারে 

করুক একে 'নিয়ে-_ | 

গণআন্দোলন-_১৮ 



২৭০ গণ-আদ্দোলনের নাটক 

পুনঃ অঃ। মাঙ্টার-এর বিরুদ্ধে কি ০৩০ খাড়া করেছেন? 
দারোগা । না,তেমন 509০০100 [কছু__ 

প5ঃ অঃ। এই তো! যাকে ঝোলাতে পারলৈ কাজ হবে তার ০৪5৩-টা 

ফেলে রেখে এইসব 0৩5 ০৪৪৩ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। এ গাঁয়ের 
চাষীরা ফে1109/৩1৩ করছে, সব কির পেহুনে আছে এই মাথ্টারাষি__ 
ওর বিরুদ্ধে 5090169 ০1181£6 18109 করুন-_তেমন বঝলে এই 

011/1091-0250টা জংড়ে দিন। চলন, ততক্ষণে 18101-টা সেরে 

নেওয়া যাক২_ফিরে এসে মাণ্টারকে 'নয়ে পড়া যাবে 

(গ) 200৩ 91 (খ ) 20906 ০০ । ক্ষেতু ঢোকে) 

ক্ষেতু। লাটু__হেই লাটু ( লাটু ঢোকে ) মিউলো নব ? 
লাটু ॥ হ্যাঁ _মালপত্তর বাবুর বাড়ী পৌছে দে তয় এসতোছ-_ 

ক্ষেতু। বোস তোরে এটা কথা শুদোই- 

লাটু। 'বাঁড় খাবে নাক এট্রা, ক্ষেতুদা ? 

ক্ষেতু। থাইকংলে দাও কেনে এট্রা। (লাটু 'বাঁড় দেয়) তা, হা হে 
লাটু-বাবুরা যে মোর হাতে দাঁড় ধরায়ে দেলে-_আম টেইনে পরে 
বাঁশের মাতায় তুইলে দিন্_-ধিটা তোমার গে বাতাসে পতপত, কইরে 
উড়তে নাগলো-বাঁল পিটাই তো 'সাঁদনোতা" নাকি? 

লাটু। কন্তুন বাতাসে যেটা উড়তে নেগেছেল_মানে তুমারে দে বিটা 
তুলালো-সিটারে তো বাবুরা পতাকা বৃইলছিল-_-. 

ক্ষেতু। কি বুইলছিলো-_ 

লাটু। পতাকা--পতাকা-_- 

ক্ষেতু। পতাকা? 

লাটু। হাঁগ! 

ক্ষেতু। গতা-_ (হঠাৎ হেসে ফেলে- হাসতে গিয়ে কাঁশ এসে যায় ) কি্জুন 



ক্ষেতু বাগ ও গোপাল কাহার ২৭১ 

সাঁদনোতা তালি তুম বল কুনটারে ঃ আর তো থাকলে গে তোমার 

বাঁশ আর দাঁড়। 

লাটু। দেখো ক্ষেতুদা--এ কথাটা শুনে এসতোছি এতোকাল-_কিচ্তুন 

ঠজানষটা যে ক, তা তো জানা যায় নি কোনাদন_ মোর মনে লর 

ক্ষেতুদা, এ পতাকার ভেতরেই “সাদিনোতা” ্জীনষটা রইয়েছে__ 

'ক্ষেত। বলছ! কিম্তুন তাল তো 'জীনষটারে দেইখতে পাওয়া যেত-_- 

আম না হয় লজর খেয়েছি-_তুঁম ?ক দেইখতে পেছ জানষডা ক ? 

লাটু। না-তিনটে রঙ ছাড়া আর তো কিছু দেখা যায় না। আসলে, 

1জাঁনষডা অতয় সোজা লয় ক্ষেতুদা ! 

ক্ষেত। আঁমও তো 'সিটাই বুইলছি হে। 'জানষটা অতয় সোজা হলি 
বাবুরা কঠিন মাথা ঘামাই বাইর কইরবে কেনে 2 তুম-আম সকগালে 

য'দ বুঝে গেন, তাল জীনঘডার আর দাম 'কি রইলো, বল? 

লাটু। বইল্তে পারত একজনা ! 

ক্ষেতু। কেরে? 
লাটু। সেই গাঁণের ম্যান্টর ! তারেও ধরে নে গেছে 

ক্ষেতু। এদকে গোপালরে ধরে_গাঁদকে ম্য।ঙ্টররে ধরে_ বাল, গ্যাভ 

ধরপাকড় কেন হে লাটু? 

জাটু। বুইঝংতে লারাছ। ম্যান্টরের উপর মোদের বাবর অনেকাঁদানের 

রাগ-_চাযাদের লড়ায়ের পেছনে ম্যাষ্টরই তো বাদ্ধি দেয়--ঘরে ঘরে 

যেয়ে সগ্গগলেরে বুঝায় ॥ কিন্তু গোপালটাতো গোবেচারা-_তারে ধরে 

নে যেয়ে 

ক্ষেতু। সাঁদনোতা 'জীঁনষডা ক তালি তেমন ভাল কিছ? লয় হে ? 

লাটু। কেনে? এর সাথে সাদিনোতার কি সাজস২? 

ক্ষেতু ॥ সাঁদনোতার মোচ্ছব হতেছে। হীদকে এরে ধরে, ওরে ধরে! উই 



২৭২ গণ-আম্দোলনের নাটক 

হালদারমশয় ইর 'পিছনে আছেন--আবার উই হালদার মশয় মালা পইরে 
বড় ন্যাতার পাশে বইসে থাকেন- কেমন য্যান গোলমাল লাগে হে লাটু ! 

লাটু। গোলমাল তো আছেই- হালদারমশয় আর দারোগাবাবহ গোপনে 

শলা করেই তো 

ক্ষেতু। হু! দ্যাখ হে লাটু, এই যে তুম আমারে 'বাড় দেলে, পাশে 

বইসে কথা বইলছো, ইটা কেনে ? 

লাটু। কেনে? 

ক্ষেতু। ক্ষেতুদা বাল মান্য কর বলেই না! ।লাটু হাসে) তা ধরো, 

আমার ছেলের বউটা ইখানে-উখানে কাজ-কাম কইরে এই বুড়াটারে 

দুটা খোত দেয়! তা ধর না কেনে-সে তো সবসময় 'টিকটিক 

করে, মুখ ঝামটা দেয়-__কিল্তুন আমি তো ঠিক বুইঝতে পারি-_ 

এই বুড়াটার তরে তার দরদ কতংখান ! তো দ্যাখ তোমার মান্যিটারে, 

বউয়ের দরদটারে তো এমানতে চোখে দেখা যায়ান_কিন্তুন বুইঝতে 

পাঁর_-তেমান এ সাঁদনোভাটাকে যাঁদ চোখে নাই দেখা গেল, বুঝ 

নাকেন? আর বুঝা যাঁদ না গেল, তালি কি বুইঝব বল ? 

লাটু। বৃইঝব যে ওটা তোমার আমার 'জানষ লয়! তাই তো না 

ক? 
ক্ষেতু॥ ঠিক! 

লাটু। আম তো ওদের সব কথাই শোনলম ক্ষেতুদা-এঁ যে কয়ালবাবু 

এত্তো এত্তো কথা বইললেন-_ শুইনতে লাগে একরকম-_কিম্তুন মাথায় 

তো ঢোকে না কিছু। 

ক্ষেতু ॥ হা! 

লাটু। মোর মনে লয় ক্ষেতুদা, এঁ ট্রপি--এ টুপি পরে য্যাথন ওরা 

বান্তমে দেয়__ওদের চোখে মূখে 'কি যেন একটা আলাদা ভাব ফুটে 



ক্ষেতু বাগী ও গোপাল কাহার ২৭৩ 

ওঠে--এঁ টঁপর মাধ্য কোন যাদ আছে গিলচ্চয়! কাকে হেগে দেছে 

বইলে কয়ালবাব? এই টঁপটারে (টপিটা ট্যাঁক থেকে বার করে ) ফেলে 

দেছেন--আম কুড়োয়ে নে-জল দে ধুয়ে 

ক্ষেতু॥ টুপি! দৌখ- দেতো ওটা আমারে 

লাটু। (( টুপটা 'নজের মাথায় পরে ) ঝোপের আড়ালে দাঁড়য়ে একবার পরলাম 

টাঁপটা-1কন্ত; মনে তেমন কোন ভাব তো এলোন-_-কাকে হেগে 

দেছে বলে বোধ হয় এর গহণও নণ্ট হইয়ে গেছে 

ক্ষেত । তুই দেনা আমারে ! (টুপিটা ক্ষেতুঃকে দেয়) তোরে পরে 

দে' দেবখন ! তা, হ্যারে লাটু-আঁম ঘাড় কাং কইরে ভাল কার 

দেখতেই পেলুম ন- পকাতাটা__ 

লাটু। পতাকা ক্ষেতু আবার হেসে ফেলে -এরপর আর কথাটা বলার 

চেঘ্টা রে না) ওটা কি নাময়ে নেছে? 

লাটু। নাময়ে নেবে ক গো? সে তো বাতাসে পতপত, কইরে উডভতেই 

নেগেছে__ ্ 
ক্ষেত । নেগেছে? 

লাটু। আইজ রাতভর তো থাকবেই-পরে কাদন রাখে কে জানে! 

কালই হয়তো বাবু বইলবে-বাঁশটা তুলে নে আয় লাটু, নয়তো 

কেউ গেইড়ে দেবে বাবুর মনটা তো বড় ছোট! প্যাটের দায়ে এ 

বাবুর বাড়ীতেই কাম করাত হয়__গাঁয়ের সবাই ভাবে বোধ হয় 

আম বাবুর নোক-_- 

( ইতিমধ্যে আঁচলে পৌঁটলা বেধে উদাসী এসে দাড়য়েছে ) 

উদাসী । স কথা কেউ ভাবে না লাটুদাদা! গাঁয়ের সবারই তো টাক 

বাঁধা উই বাবুর কাছে! শোনলাম--গোপালের মা নাক ধান ভানতে 

গেছিল-_হালদার গিন্নী বইলেছে-উকে আর ধান ভাইনতে দিবে না ! 



২৭৪ গাণ-আন্দোলনের নাটক 

কি আঁত্যচার বলো দিকি! ছেলেডারে ধরে নে গোল- আবার তার 

মা-ভায়েরেও ভাতে মারতে ছিস:? (ক্ষেতুর পাশে এসে বসে) তাক 

হোল, সাঁদনোতার মানেডা বুইঝলে লাটুদাদার কাছে ? 

ক্ষেতু। না না, ও যা বইললে তাতে আরও সব গুইলে গেল--এঁ আঁম 

তরে বইললম ি-_লাটুও তাই বলতেছে__জানষটা অতয় সোজা লয় 
_তর আনংজাদ এট্রা পেতেছি-_ 

ভদাসী। তুমার তো কোন কাজ কাম নাই_এঁ আনংজাদ নিয়া বইসে 

থাক--আর আকাশ-পাতাল ভাইবতে থাকো ( উঠে পড়ে) 

ক্ষেতু । আইজ কি রইধর্বব বউ ? 

উদাসী । (হঠাং যেন ক্ষুব্ধ ) রোজ এ এক কথা শুধোও কেনে বল ধক? 

জানোই তো, ভাঙ্গা চালের ভাত আর-_ 

ক্েতু। গুগলীর ঝোল ! ৩ঃ-এই গুগঞ্টর ঝোল খেইয়ে খেইয়ে__ 

উদাসী । কদন পরে আর তাও জুইট-বে নি 

লাটু। আমি তালি উঠ এখন ( উঠে দাঁড়য়ে পড়ে, যেতে পারে না) 

ক্ষেতু। ছেলে বেচে থাকাঁত সেই কবে মুসুর ডাল আর সুস-নী শাক 

ভাজা দে ভাত খেইয়োছ-_ 

উদাসী । (আরও ক্ষুব্ধ) তা চাইলে না কেনে বাবুদের ঠেয়ে? যারা 

তুমারে দে উটা তুলালো- তাদের বইলে না কেনে_ আমারে কিছ? চাল 

আর মসুর ডাল শ্দাত হবে তয় আম দাঁড়তে হাত দুবো-__ (শেষের 

দিকে গলায় কান্না এসে পড়ে) 

লাটু। ঠিক আছে-_মুসর ডাল চাঁঙ্ড আমি এনে দেব'খন ! 

ক্ষেত । (খ-ব খুশী) 'দাব ? লা, দাবি 2 আহাহা-মৃসংর ডালের 

বাসটা ঝড় ভাল রে_আর সাথে যাঁদ সুস-নী শাক ভাজা থাকে-_ 

লাটু। 'ঠিক আছে--সুসনী শাকও না হয়-_ 



ক্ষেতু বাগ্ী ও গোপাল কাহার ২৭৬ 

উদাসী । হ্যা এরপর তো বইলবে--শাক ভাইজতে তেল নাগবে-__সটাও এনে 
[দাঁত-_না না লাটুদাদা--ওর কথা তম শুনান-_পাইরলে ত্নাীম বরং 

দুটি মুসুর ডাল এনে 'দিও-- (লাটু আচ্ছা” বলে বেরিয়ে যায় 

আঁভমানে আহত স্বরে ) যে আইসবে তার কাছেই এইসব বলা চাই-_- 

ছেলে আমারে অমুক জীনষটা খাওয়াতো--ছেলে আমারে তম:ক 

[জাঁনযডা এইনে 'দিতো-_বুড়োটারে মোর ঘাড়ে চাপয়ে-মোর জীবনটারে 

যেন ফাঁসীর দাঁড়তে লট কে 'দিয়ে সেতো চাঁল গেল-_-আম যে কি কইরে 

সামাল 'দই-- (কান্না সামলে ক্ষেতুর কাছে আসে-_ক্ষেতও নিজেকে 

কেমন অপরাধী ভাবে ) লাটুদাদার অবস্থাটা কেমন জানো না তম? 

অইত বড় সমজার! এই বয়েসে হালদার মশায়ের লাঁথঝাঁটা খেইয়ে অরে 

পেট চালাতে হয়_আফশোষ কি তোমার একার! (গায়ে হাত 'দয়েই 

বুঝতে পারে ক্ষেতুর গায়ে বেশ জবর-_ কপালে বুকে হাত দিয়ে দেখে 

গলা নরম হয়ে যায় ) গায়ের তাতউা এখনো কমে নাই দেখতোছ-_আঙ্জ 

আর চান কইরে কাজ নাই। তুমি একট্রুখন বস-_-আমি আন্না 

চড়ায়ে চদিতোছ-_ (উদাসী চলে যায়। ক্ষেত চুপচাপ বসে থাকে 

একটু পরে টুঁপিটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে_ তারপর সামনের 

[দিকে মুখ তুলে বলে । 

ক্ষেত । সাদিনোতা ! পাঁচ কুঁড় বয়েস হোল-_জীনষটা যে ক-_জাইনংলমও 

[ন- বৃইঝলমও গন_ হা ( দীঘশ্বাস ফেলে ) 
(খ) 2০0০ ০ (গ) 2০7৩ ০7- দেখা যায় গোপাল কাত্রাচ্ছে-_ 

সে উঠে বসে এঁদকে মান্টারকে নিয়ে মাব-ইনসপেকটর ঢোকে ) 

দাঃ ইঃ। আপাঁন বসুন এখানে 

(মাঙ্টার বসতে গিয়ে গোপালকে দেখতে পায়-তার বাঁ হাতে 

হাত দিতেই গোপাল যন্্রণায় কাৎরে ওঠে ) 



২৭৬ গণ-আন্দোলনের নাটক 

গোপাল । আঃ! হাতটা একেবারে অসাড় হইয়ে গেছে__ 

মাস্টার ॥। এর হাতটা এখান ডান্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করানো দরকার__ 

সাঃ ইঃ । দেখাছ-__ (বেরিয়ে যায়) 

মাষ্টার । তম ফুলতাঁল গাঁয়ের চাষী না? আমি তোমাদের পাশের 

গাঁয়েই মাত্টার কার । 

গোপাল । ও আপনে মান্টার! আঃ! 

মাত্টার । খব ব্যাথা লাগছে ? 

গোপাল । ম্যান্টর! গণতন্ত ক আপনে জানেন ? 

মান্টার। গণতশ্্! এ সময়-এখানে_ 

গোপাল ॥ তার সব্বোনাশ করাচি বালই তো ওরা আমার হাতটারে 

মুচড়ে ভেঙ্গে দেয়লো-_গণতন্ত কারে কয় ম্যাণ্টর 2 

মাঙ্টার। মানে বয়েতে যে রকম লেখা আছে, এই সকলে সমান সংযোগ 

পেয়ে খেয়ে পরে বাঁচবে দেশে ন্যায়অন্যায়ের বিচার হবে-সবাই 

স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে এইপব আর ক ? 

গোপাল ॥ তাই বৃঁঝ ! আমরা তো কিছুই পাই নে_পাইনে বলেই 

কি তবে আমরা গণতন্তের সব্বোনাশ করছি ? 

মান্টার। হ্যাঁ এইভাবেই ওরা ওদের গণতন্দ্রকে রক্ষা করছে । কথাটা কি 

জান ভাইঃ মুখে ওরা যতই গণতন্ত্র কথা বলুক-_আসল গণতন্ত-_ 

যে গণতন্ত্রে তোমাদের মত গরীব মানযদের সবধে হবে সেটা ওরা 

কখনোই দিতে পারে না-_এই সমাজটা বদলে নতুন একটা সমাজ 

গড়তে না পারলে স্বাধীনতা-গণতন্ন কোনাঁদনই তোমাদের কাছে 

পেছবে না-তার জন্য লড়াই করতে হবে-সে লড়াই তো তোমরা 

শুরু করে 'দিয়েছ_ জোট কবেধে- সাঁমিতি ক'রে 

( সাব-ইনসংপেকটর ঢুকে পড়ে ) 



ক্ষেতু বাগংদী ও গোপাল কাহার ২৭৪ 

সাঃ ইঃ॥ ডান্তারবাবুকে খবর পাঠানো হয়েছে_তবে তার আসতে একটু 
সময় লাগবে-_কিন্ত ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হলে আমার দেরা হয়ে 

যাবে । শোন, তোমাকে এই থানা থেকে আমাদের থানায় 'ফারয়ে 

নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তুমি যাঁদ চাও, আজই আমার সঙ্গে যেতে পার 

ওখানকার ডাক্তারকে দিয়ে তোমায় হাতটা দেখাবার ব্যবস্থা করে 

দেওয়া যাবে। 

গোপাল । সেই ভাল-_-মা ভায়েরা কান্নাকাটি করতেছে_ গাঁয়ের লোকজনও 

ভাবতেছে-মআমি বরং চলেই যাই-- 

মান্টার | বেশ__তাই যাও-_ 
সাঃ ইঃ।॥ তাহলে তম এসো-আম এখান জীপ ছাড়ব ! 

( সাবইনসংপেকটর বোঁরয়ে য়ায় ) 

গোপাল । আপনেরেও ওরা জেরা করবে, ম্যান্টার? আপনের ওপ্ৰ আত্যচার 

করবে ? 

মা্টার | হ্যাঁ, সবই তো ওই গণতন্ত্র ক্ষার জন্যে ! 

গোপাল ।॥। এমন দেশ আছে ম্যাষ্জুর. যেখানে আপনে যে গণতন্থের কথা 

বললেন তার দেখা পাওয়া যায় ? 

মান্টার। আছে বই ক! না হলে কোন ভরসায় লড়ছি আমরা? তারা 

তো লড়াই করেই তাদের ভাল লাগার গণতন্জটাকে আদার করে নিতে 

পেরেছে 8 আমাদেরও জড়তে হবে । 

(গ) 70179 ০] (ক) 2016 0171 

(মণ ফাঁকা_ আপ্তে আস্তে লাঠি হাতে ঠুকণটক ক'রে ঢোকে ক্ষেত 

গলায় মালাটা এখনও রয়েছে_ হাতে টপ সে এ বাঁশের কাছকাছ 

যায়_-যার গায়ে দাঁড়িটা বাঁধা আছে- লাঁড়টা ধরে একটু নাড়াচাড়া 

করে তারপর ঘাড় উ“চয়ে ওপর [দিকে দেখতে চেষ্টা করে, পারে না। 



২৭৮ গণ-আম্দোলনের নাটক 

এরপর সে মাটিতে বসে পড়ে-আবার ওপর দিকে দেখবার চেষ্টা করে 

[শেষ সুবিধে হয় না_তখন ট্রপিটা মাথার পরে-_পরে আবার ঘাড় 

উশচয়ে দেখতে গিয়ে চি হয়ে মাঁটিতে পড়ে যায় এবং তার মৃত্যু হয়_- 

এমনভাবে পড়ে থাকে সে__যেন মনে হয়-_জোড়া পায়ে আকাশের 'দকে 

পদাঘাত করছে । একটু পরে অন্যাদক দিয়ে গোপাল ঢোকে গলায় বাঁধা 
গামছায় তার বাঁ হাতটা ঝোলানো_সে এসে হাঁটু গেড়ে বসে 

ক্ষেতুর মৃতদেহটার পাশে টুপিটা তুলে একবার দেখে_ তারপর যে 

বাঁশে দাঁড়টা বাঁধা রয়েছে ঘাড় তুলে সেটাও দেখে_ক্ষেতুর গায়ের চাদরটা 

তার মুখে চাপা 'দিয়ে সে উঠে আসে মণের বাঁদকে-- (গ) 20179এও 

আলো জবলে ওঠে ) 

গোপাল । মা-ভায়েদের সাথে দেখা করার জন্য কিছুক্ষণের তরে ওরা 

আমারে গাঁয়ে ঢুকীত দেছে । লাটুদার মুখে শোনলম, সাঁদনোতা ওচ্ছবের 

কথা সাঁদনোতা মানে জানতে চাওয়ার জান্য ক্ষেতুদার ছটফটানর 

কথা শোনলম। ওরা যারে গণতভ্ত বলে, তার মানে বৃইঝাত 

আমার এই হাতটা দিতি হয়েছে! বাঁ হাতটা দেখায় ) ম্যাঙ্টরের কথায় 

যা বোঝলম-সাঁত্যকারের গণতস্ত আনাতি হলি আমাদের সক-গলেনে 

লড়তি হবে ॥ আপনেরে, আমারে, খেতে-খামারে, কলে-কারখানায় 

ঘতেক খেটে খাওয়া মানুষেরেই লড়ীত হবে_ আম ঠিক করেছি 

( ডান হাতটা তুলে দেখায় ) আমার এই হাতটা আম সেই লড়ায়ের 
জন্য দেব ॥। (ক্ষেতুদার দিকে তাকায় ) লড়াই করাটা আর হয়ে উঠরে না 

জেনেই হয়তো মনে আপশোষ নে ক্ষেতুদা চলি গেল! কারণ পাঁ-কুঁড় 

বয়েসেও সাঁদনোতা'র মানেটা ক্ষেতুদা বুঝ উঠাঁত পারে নে_ (আবার 

তাঁকয়ে দেখে ওপর 'দিকে পা তোলা ক্ষেতুর মৃতদেহটাকে ) কিংবা হয়তো 

বা পেরেছে | (দর্শকদের ) দেখেন--ভাল করে দেখেন ওর ভঙ্গ'টা ! 



ক্ষেতু বাগী ও গোপাল কাহার ২৭৯ 

(নেপথ্যে গান ) 

যে স্বাধীনতা এনে দেবে সখ আর সম্মান 

জীবনে সবার-_ 

যে গণতন্ত দেবে খেয়ে পরে বাঁচবার অধিকার । 

এঁক্যের শপথে গড়ে তোল বাঁনয়াদ তার-__ 

বামফ-ণ্ট লড়ায়ের সেই হাতিয়ার । 

( গানের শেষে আলো নেভে ) 



অনুশীলন দশ্য 

হেলেনে হবাইগেল যখন স্টকহোলঅ-এ আভিনয় ব্যাপারে শক্ষা 

দচ্ছলেন (১৯৩৯ ) সেই সময়ে (ব্রেষউ ) এগুলো লেখেন । 

অনুবাদ ৪ হার ভট্টাচার্য 

সমান্তর দৃশ্য 

“ম্যাকবেথ” নাটকের খহনের দৃশ্য এবং “মারিয়া স্টুয়াটণ নাটকের 

রানদের 'বিতক অংশগুুলির অদলবদল ক্ল্যাসকাল দশ্যগযীলর বিযোজনের 

উদ্দেশ্যে গদ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে । আমাদের মণ্ে এইসব 

দ-শ্যগুশল বহুকাল যাবতই আর পারজ্পর্য রক্ষার জন্য উপস্থাঁপত : 

হয় না। উপস্থাঁপত হয় বস্ফোদণের প্রাধান্য প্রকাশের জন্য । ঘটনার 

পারদ্পর্য এই বিস্ফোরণ সম্ভব করে । এই উপস্থাপনগহীল পৃর্ববতাঁ 

ঘটনাগহীলর বষয়ে উৎসাহ পুনরায় সহাঁষ্ট করে এবং তাছাড়াও আঁভনেতোর 

বেলায় রীতি এবং মূলের ছন্দবদ্ধ ব্তব্য ব্যাপারে নতুন এক উৎসাহের 

সৃষ্ট করে--এবং তা বোঁশ্ঘপূর্ণ এবং সংযোজক | 

দেউড়িতে খুন 

তটতততততত০তত০৮৮৩০৮৮০০০০০০৫০৫০০০এ০৩৫০০ট০০৩টটট৮টটট নিত 

( শেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথ নাটকের দ্বিতীয় অঙেকর 'দ্বতীয় দৃশ্যের 

সমান্তরাল )। [ দেউঁড়। দ্বাররক্ষক, তার স্ত্রী এবং এক ঘুমন্ত ভিথারী । 

একজন ড্রাইভার মন্ত এক প্যাকেট নিয়ে এসেছে । ] 

ড্রাইভার । সাবধান, খুব সামলে_ একটুতেই ভেঙে যেতে পারে। 
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দ্বাররক্ষকের স্ত্রী । [ প্যাকেটটা নিতে নিতে ] আছেটা ক এর মধ্যে? 

দ্রাইভার ॥। ওটা নাক চাঁনদেশের সৌভাগ্যের দেবতা | 

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী । উপহার দেবে বুঝ £ 

স্রাইভার। হ্যাঁ, জন্মদনে। ঝিরা এসে আপনাদের এখান থেকে নিয়ে 

যাবে। আর মিসেস ফ্যারসেন, ওদের বিশেষ করে বলে দেবেন, যেন 

খুব সাবধানে নিয়ে যায়, পুরো দেড়টার চেয়ে এটার দাম বেশী । 

[প্রস্থান | 
দ্বাররক্ষকের স্তী। জান না বাপু! এদের তো খোলা-মুচির মত টাকা 

আছে, এদের আবার এক সৌভাগ্যের দেবতা কি জন্যে লাগে! 
আমাদের একটা হলে ভাল হয়। 

দ্বাররক্ষক । লবসময় অত ভাগ্যের দোষ দিও না। একটা চাকরী যে 
আছে তাই যথেছ্ট, সেটাই যথেষ্ট ভাগ্যের ব্যাপার । ওটা ঘরের মধ্যে 
[নয়ে যাও। 

দ্বাররক্ষকের স্তী। | প্যাকেটটা নিয়ে দরজার 'দিকে যেতে যেতে মুখ 
ঘুরয়ে | ঘেন্না ধরে । ওরা সব সৌভাগ্যের দেবতা কিনতে পারে, যার 
দাম এই পুরো দেডাড়র চেয়েও বেশী । আর আমাদের মাথা 
গোঁজবারই জায়গা নেই, তার জন্যে আমাদের ভাগ্যের দরকার । 

অথচ সারাটা 'দিন ধরে আমরা খেটে মার। এতে কার নারাগ হয়। 

[ দরজা খহলতে গিয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে, প্যাকেটটা হাত থেকে পড়ে 

যায়। ] 

দ্বাররক্ষক। সামাল ! 

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী । ভেঙে গেছে ! 

দ্বাররক্ষক ৷ সব্বনাশ! একটু সামলে চলতে পার-না ! 

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী ॥ যাচ্ছেতাই কান্ড । মাথাটা ভেঙে আলাদা হয়ে গেছে । 
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ওরা যখন দেখবে তখন আমাদের দ্র-দূর করে তাঁড়য়ে দেবে। আস 
আত্মহত্যা করব । 

ছাররক্ষক । একটা সপাঁরশ টুপাঁরশও মিলবে না ।' আমরা, এ ওর মত-_- 

[ 'ভিখারীকে দেখাল, লোকটা জেগে গেছে । 1 আমাদের ভিক্ষে করনে 
শুরু করতে হবে ॥। কোন অজুহাতই আর চলবে না। 

দ্বাররক্ষকের স্লী। আম আত্মহত্যা করব। 

দ্বাররক্ষক । তাতে তো আর ওটা জোড়া লাগবে না। 

দ্বাররক্ষকের স্ী। তাহলে আমরা কী বলব এখন ? 

ভিখারী । [ ঘৃমজড়ানো গলায় ] কী হয়েছে ? 

জবাররক্ষক। চুপ কর, বেটা ! | স্ত্রীকে ] বলার মত কিছুই নেই । আমাদের 

হেফাজতে দিয়ে গেল, 'এখন সেটার দফা রফা। কা বলবে বরং যাবার 

জন্য তৈরা হও। 

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী ॥ হয়তো গকছ; একটা বলা যায়। যাহোক একটা কিছু 

যেমন) ওটা ভাঙাই ছল । 

দ্বাররক্ষক । ও লোকটা দশ বছর ধরে চাকরী করছে । আমাদের আগে 

ওর কথা বিশ্বাস করবে । 

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী । আমরা তো দুজন ॥ একজনের কথা মানবে; না দুজনের ? 

'দ্বাররক্ষক। কোনো লাভ নেই। আমার কথার তো কোনো দামই নেই; 

আম যে বাপ তোমার স্বামী । আম এ মাহলাটিকে চিন। ভ্রেফ 

শোধ নেবার জন্যেই আমাদের যা দুচারটে মালপন্নধ আছে; তা সৰ 

আমাদেরই নাকের ডগায় নিলামে তুলবে । 

দ্বাররক্ষকের স্তী॥ একটা উপায় বার করতেই হবে । 

[ বাইরে ঘণ্টা বাজল ] 
গ্বাররক্ষক?। ওরা এসে গেছে । 
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স্াররক্ষকের স্তর ॥ আমি এটা লাবাকয়ে রাখি । [প্যাকেটটা নিয়ে ঘরের 

ভেতরে গেল । 'ফিরে এল ॥ ভিখারাঁটা আবার ঘুমিষে পড়েছে । তাক 

দোঁখয়ে ] ও জেগে ছিল ? 

ঘবাররক্ষক | হা, একটুক্ষণ । 

স্বাররক্ষকের স্লী। ও দেখেছে ? 

ঘবাররক্ষক ৷ জআ্ঁননা। কেন? 

[ আবার ঘণ্টা বাজল। ] 
ছবাররম্দকের স্ত্রী ॥ ওকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এস । 

ছবাররক্ষক ॥ আমাকে দরজা খুলতে হবে । নইলে সচ্দেহ করবে। 

দ্বাররক্ষকের স্মী। ওদের বাইরে আটকে রাখ । [ 'ভিখারীকে দেখিয়ে ] 

অপকমণ্টা ও করেছে। ভেতরে বসে। ওরা আসলে ভাব দেখাব, 

আমরা ছুই জানি না। ['ভখারীকে ধাকা দিয়ে জাগাল । ] এই ₹ষ, 

এই ! [ দ্বাররক্ষক বাইরের গদকে যেতে যাবে। ] কাগজটা হাতে করে 

যাওঃ যেন তুমি খবরের কাগজ পড়ছিলে । [কাগজ নিয়ে বাইরে ঢলে 

গেল । দ্বাররক্ষকের স্তী ঘুমে অচৈতন্য 'ভখারীকে ঠেলেঠুলে ধরের 

ভেতরে নিয়ে গেল। ফিরে এল। এবার উল্টোঁদকের অন্য দরজাটা 

[দয়ে বোরয়ে গেল |] 

স্বাররক্ষক ॥ [ দুজন 'ঝ সঙ্গে করে ফিরে এল ॥ ] আজ বেশ ঠান্ডা । তোমরা 
দেখাঁছ একটা গকছ: গায়ে চাপয়েও এসাঁন 

প্রথম ঝি । আমরা শুধু চট- করে পযাকেটটা নিয়ে যেতে এসোঁছ। 

বারর্ষক। আমরা ওটা ঘরের মধ্যে রেখে 'দিয়োছি। 

প্রথম গঝ । ওাঁদকে মাঠাকরূণের যেন আর তর সইছে না। কোথায় ওটা? 

ঘ্বাররক্ষক । আঁমই না হয় ওটা দয়ে আসতাম ॥ 

প্রথম বা। আঃ, মিঃ ফ্যারসেন 1! অত ঝামেলার দরকার কি! 
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দ্বাররক্ষক ৷ না, না। ঝামেলা আর কোথায়? আমার কোনো অস্দাবধা 

হবে না। 

প্রথম ঝি । সেজান । কিন্তু, তার দরকার নেই । ওটা ক এই ঘরে? 

দ্বাররক্ষক ॥ হ্যাঁ, মস্ত প্যাকেটটা। | প্রথম ঝি ভেতরে গেল ॥ | ওটা নাক 

একটা সৌভাগ্য-দেবতা 2 

দিতপয় ঝি। হ্যাঁ । মাঠাকরুণ তো রেগে আগুন ॥ একঘণ্টা আগেই ওটা 

[দয়ে যাবার কথ। ছিল ড্রাইভ।রের। ওকে বরন্ত করার জন্যেই এসব 

করা হয়। কারো ওপর ভরসা করতে পারেন না, সবাই শুধু নজের 

সুবধাটুকু দেখে । আর যখন কোনো কাজ ঠিকমত না হয়বাএ 

রকম কিছু একটা হয়, তখন আর কেউ কছু জানে না। আরে 

বাপু, এরকম মাঁলকের জন্য কার আর দরদ থাকে। বলুন | কথাটা 

[ঠিক বলে।ছ 'কনা; তাই বলুন ? 
দ্বাররক্ষক । কথাটা ঠিক । সবাই তো আর সমান হয় না। 

তীয় ঝ। আমার পসী তো'সবসময় বল৩-- শয়তানের সঙ্গে গওঠাবসা করতে 

হলে একটু তফাতে থাকতে হয়। 

প্রথম ঝি। [ ঘরের ভেতরে | কি সর্বনাশ! 

দ্বাওরক্ষক এবং 
কীহল।? 

দ্বতাঁয় ঝ 

প্রথম ঝি। কেউ নিশ্চয় ইচ্ছে করে করেছে । মাথাটা একেবারে আলাদা 

করে ফেলেছে ! 

দ্বারদক । আলাদা করে ফেলেছে ? 

দ্বিতয় ঝি। সৌভাগ্যের দেবতার ? 

প্রথম 1ঝ। যাও, দেখগে তোমরা ! তুলতে গিয়েই টের পেয়েছি, ওর মধ্যে 
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দুটো টু'করো আছে । আমি শুধু একবার ভাবলাম, খুলে কাগজ 
খাঁনকটা বার করে ফোঁল ॥ খুলতেই মাথাটা বাইরে এসে পড়ল ! 

[ দ্বাররক্ষক এবং 'দ্বতীয় ঝি ভেতরে গেল । ] 
প্রথম ঝি। জন্মদনের উপহার । ওদিকে মাঠাকরুণের তো আবার সংস্কারের 

অন্ত নেই। 

ঘ্বাররক্ষকের স্ব ॥ [ প্রবেশ ] কী হয়েছে £ তোমরা দেখাঁছি সবাই খুব উত্তেজিত 
হয়ে পড়েছ ! ' 

প্রথম ঝ। মসেস ফ্যারসেন, আপনাকে বরং ফিছু না বলাই ভাল ॥ আম 

জান, আপাঁন খুব সংপ্রকীতির মেয়েলোক॥ কিন্তু সৌভাগ্যের দেবতা 
ভেঙে চুরমার ॥ 

দ্বাররক্ষকের স্তর । ক? ভেঙে গেছে? আমার বাড়ীতে ? 

ঘবাররক্ষক ॥। ['ছিতীয় বির সঙ্গে ফরে এল । 1] আমার তো মাথায় কিছ 
ঢুকছে না। আমাদের দফা রফা। বিশ্বাস করে এমন একটা জানষ 

আমাদের হাতে দিয়ে গেল, আর সেখানে এই কান্ড! আম তো. 

আর মাঠাকরূণের মুখের দিকে তাকাতেও পারব না ! 

প্রথম ঝ।॥। কে করল একাজ ? 

দ্বিতীয় ঝ। এ ি্চয় এ ভিখারীটার কাজ। এমন ভাব করছিল যেন 

ঘুমোচ্ছে,। তারপর হঠাৎ জেগে উঠল। ওর কোলের ওপর একটা 

দাঁড় পড়ে ছল, প্যাকেট বাঁধার দাঁড়। খদ্বসম্ভব প্যাকেটটা খুলে 

দেখতে গোছল, 'কিছ: চুর করা যায় কনা । 
দ্বাররক্ষক ॥ সব্বনাশ ! তাহলে তো ওটাকে তাঁড়য়ে দিয়ে ঠিক 

করান! 

প্রথম ঝা ॥ ওটাকে আটক করলেন না কেন ? 

দ্বাররক্ষক ॥ আম নিজেই জান না। আর, লবসময় কি অতসব খেয়াল 
গণ-আদ্দোলন---১৯ 
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রাখা যায়? কেউ পারে না। রাগে আমার মাথার ঠিক ছিল না। 

সৌভাগ্যের দেবতা পড়ে আছে, তার মাথাটা তিন হাত দূরে। 

ওদিকে বোর ওপর লোকটা, যেন কিছুই জানে না। আমার মাথায় 

তখন কেবল মাঠাকরুণের চিন্তা ৷ 

প্রথম বি। -ওকে পাকড়াও করতে প্ীলশের মোটেও সময় লাগবে না। 

দ্বাররক্ষকের স্মী। আমার খুবই খারাপ লাগছে শরীরের মধ্যে । 



মেছুনীদের ঝগড়। 
ব্রেস্ট 

অনুবাদ--নীহার ভঙ্রাচায্য 

( শীলারের মারিয়া স্টুয়ার্ট নাটকের তৃতীয় অঙেকর সমান্তরাল । ) 

[ পথ ।॥ মেছুনী ভসখৃহবাল্লখ. এবং তার প্রাতিবেশী হাঁটতে হটিতে ] 

মেছুনী॥ না, আমি আর সহ্য করতে পারছি না, মিঃ কোখ॥ নিজেকে 

এভাবে এত নিচে নামাতে পারব না। আমার আর িছ_ নেই, কিম্তু 

গর্ব আছে আমার এখনো ॥ মাছের বাজারে সবাই আমাকে আঙুল 

দিয়ে দেখাবে আর বলবে-এঁ সেই মেয়েলোক, এ মেয়ে লোকটা 

সেই বাজে মেয়েছেলেটার, সেই শাইটের পা চেটেছে ! 

মিঃ কোখ। আপনার এখন অত উত্তোজত হলে চলবে না। আপনাকে 

এ শাইট-এর কাছে যেতেই হবে। ওর ভাইপো যাঁদ আদালতে 

দীঁড়য়ে আপনার শবরুদ্ধে বলে, তাহলে আপনাকে চার মাস ঘাঁন 

ঘোরাতে হবে । 

মেছুনী ॥ কিন্তু, আম তো ওজনে কম 'দিহীন ! সব মিথ্যা কথা । 

[মিঃ কোখ। সে তো ঠিক কথা । আমরা সবাই জান সেকথা ॥ কিন্তু, 
পুলিশ কি তা জানে? এ শাইট আপনার চেয়ে অনেক বেশী 
চালাক। চালাকীতে আপাঁন ওর ধার পাশ 'দিয়েও যেতে পারবেন না । 

মেছুনী। কিংবিশ্রী প্যাঁচ! 

মিঃ কোখ । কেউই বলবে না যে শাইট কাজটা ঠিক করেছে-_নজের 

ভালমানুষ ভাইপোকে আপনার পেছনে লাগিয়ে দিয়েছে, সে এসে 
আপনার কাছ থেকে একটা বোয়াল মাছ কিনে নিয়ে সোজা থানায় 

চলে গেছে, সেখানে সেটা আবার ওজন করা হয়েছে । পহালশের 
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লোকেরাও জানে যে শাইট আপনার সঙ্গে ব্যবসায় এ'টে উঠতে পারছে 

না বলে আপনাকে বিপদে ফেলতে চায়। কিম্তু, সেই দুই পাউন্ড 

বোয়াল মাছ যে আবার ওজনে দশগ্রাম কম ছিল! 

মেছুনী। তার কারণ, আমি ওজন করবার সময় সেই ভাইপোর সাথে 

গল্প করাছলাম, ফলে ওজনটা ঠিকমত করা হয়ান। খদ্দেরের সঙ্গে ভাল 

ব্যবহার করতে গিয়েই নিজের সবনাশ করেছি । 

মিঃ কোখ। আপনার ব্যবহারের প্রশংসা সবাই করে। সে ব্যাপারে সবাই 

একমত । 

মেছুনী। সেজেন্যই তো খদ্দেরা সব ওর কাছে না গিয়ে আমার কাছে 

আসত ॥ আমি সবাঁদক খেয়াল রাখ আর সকলের সঙ্গে আপন জনের মত 

ব্যবহার করি। আরওঃ ও শুধু ঝগড়া বাধাতো ॥ কিল্তু, এইযে আমাকে 

মাছবাজারে আর বসতে দেওয়া হবে না, আমার মাছ বির করা নিষেধ, 

আর ওরই কথায় ওর ভাইপো আমার নামে আদালতে নালিশ পর্যযম্ত করে 

এল, এটা বড্ড বাড়াবাঁড়। 

মিঃ কোখ । একটা কথা আপনাকে বলে রাখাঁছ, এখন আপনাকে খুব সাবধানে 

চলতে হবে ॥। খুব সাবধান ॥ হসেব করে কথা বলবেন । 

মেছুনী। “হিসেব করে কথা বলবেন!” ওর সঙ্গে! ব্যাপারটা অনেক দূর 

গাড়য়েছে। ওর মত একটা নোংরা লোক, যার লোভের জন্য শা!স্ত হওয়া 

উঁচত ॥ তার সঙ্গে 'হসেব করে কথা বলতে হবে ! 

[মঃ কোখ । সাবধানে ! ও যে আমাকে আপনাকে 'নয়ে ওর কাছে যেতে 

দচ্ছে, তাই যথেষ্ট । আপনার অপমানিত বোধ করবার কারণ আছে। 
1িন্তু, আপনার মেজাজের জন্য এখন আবার সব ভেস্তে দেবেন না। 

মেছনী। আমি পারব না, মিঃ কোখ॥। আমি বুঝতে পারছ, আমি পারব 

না। সারাটা দিন আম বসপোছলাম ওর কাছ থেকে খবরটা পাবার জন্য, 
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দয়া করে আমার কথাটা একবার শুনবে 'িনা। নিজের মনে ভেবোছ, 

এখন মাথা ঠাণ্ডা করতে হবে, ও ইচ্ছা করলেই আমাকে হাজতে পরতে 

পারে। আম সব ভেবে রেখোছলাম, কেমন 'মান্ট করে ওর সঙ্গে কথা 

বলতে হবে, আর তাতে ওর মনটা নরম হবে ॥ কিন্তু, এখন আম তা 

পারব না। একটা কথাই আমি জান, আঁম ওকে ঘেন্না কার । বেহায়া 

মানুষ । ওর চোখ দুটো উপড়ে নিতে ইচ্ছে করছে । 

1মঃ কোখ । মাথা ঠাণ্ডা করুন। আমার অনুরোধ । জোর করে নিজেকে 

সংযত করুন।॥। ও আপনাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে । ওকে 

বলবেন, ও যেন দয়া করে সব ভূলে যায়। ঈশ্বরের দোহাই, আপনার 

গবের কথা এখন ভুলে যান, এখন গর্ব করার সময় না। 

মেছুনী। বুঝতে পারাছ, আপান আমার ভাল চান। ঠিক আছে, আম 

যাব ॥ 'কন্তু, এই বলে রাখাছ আপনাকে, কোনো লাভ হবে না। 

আমাদের মধ্যে স্পকর্টা শেয়াল কুকুরের মত । ও আমার পেছনে লেগেছে, 

আর আমিও ওর চোখ দংটো' | উভয়ের প্রস্থান ] 

[ মাছের বাজার । সন্ধ্যা। একমান্র একজন মেছংনী, শাইট বসে আছে। 

তার পাশে তার ভাইপো । ] 

শাইট । না, আম ওর সঙ্গে কথা বাল না। আর, বলবই বাকেন? বাৰ্বাঃ, 

অনেক কম্টে ওর হাত খেকে রেহাই পেয়োছ । কাল সার।দন আর 

আজকের 'দিনটা খুবই শান্ততে কেটেছে । মনে হাচ্ছল স্বর্গে বাস করছি। 
ওর সঙ্গে সঙ্গে ওর এ আলগা ভালমানুষাঁও গেছে আমিও বেচোছ। 

চমৎকার বানমাছ' মাঠাকর:ণ, কন্তামশাই-এর খবর ভাল! না বাপ অত 
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ন্যাকামী আমার আসে না। আরো কত কি! কি সংন্দর দেখাচ্ছে 

আপনাকে ! শুনলেই পিত্ত জবলে যায়। 

এক খদ্দের । গল্প করতে গিয়ে এত দেরী করে ফেললাম, এখন 'কি কার ! 

আজ রাঁধবো ক ! বানমাছটা একটু ছোট, তাই না? 

শাইট। তাহলে যান, বড় দেখে একটা ধরে নিয়ে যান। এটা বড় হয়নি সেটা 

তো আর আমার দোষ না ॥ যাঁদ ইচ্ছে না হয়, নেবেন না । এত কথা গকসের ? 

খদ্দের । আহা, রেগে যাচ্ছেন কেন! আম তো কেবল বলোঁছ; মাছটা একটু 

ছোট দেখাচ্ছে । 

শাইট । হণ্যা, আর দাঁড় গোঁফও নেই ওটার । ওটা আপনার জন্যে নয়। 

[মটে গেল । হগো ঝযারগুলো গোছগাছ কর: বাড়ী যাব ! 

খদ্দের । নাঁচ্ছ বাপহ, ওটাই 'নচ্ছি। অত চে'চামোঁচ কিসের ? 

শাইট। এক 'তারশ। [ মাছটা 'দিল। ভাইপোকে 1 দোকান বন্ধ হওয়ার 

পর সব আসবে, তার ওপর আবার অত বাছাবচার ! মজা মন্দনা! চল, 

এবার যাব। 

ভাইপো । কিন্তু পিস, তুমি যে বলেছিলে, সেই মেছুননর সঙ্গে কথা বলবে ! 

শাইট। আমি বলোছিলাম, বেচাকেনা শেষ হলে । তা কৈ সে এসেছে? 

[ সেই মেছনী আর মিঃ কোখ এসে একটু দুরে দাঁড়াল ] 

ভাইপো । এই তো এসে গেছে। 

শাইট। [যেন দেখতে পায়ান] ঝুরগুলো গ্রোছগাছ কর। আজ 'বিক্লী 

নেহাত মন্দ হয় নি, গ্রত বেস্পাতবারের ডবল । পড়তে সময় দেয়ান, 

এমন কাড়াকাঁড়। আমার কত্তা সব সময় বলে, এটা নিশ্চয় শাইট-এর 

দোকানের মাছ ॥ মুখে দিলেই টের পাওয়া যায় |” আঁদখ্যেতা ! মানুষ 

যে এত হাঁদা হয়-অন্য দোকানে 'বিক্লী হলেই যেন মাছের স্বাদ পালে 

যায়! মরে যাই! 
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মেছুনী। [ আতঙ্কিত ভাবে মিঃ কোখকে ] এমন করে বলতে আছে? 
একটু 'মান্টি করে কথা বললে 'কি এমন ক্ষতি হয় ! 

শাইট। নেবেন নাকি? একটা বোয়াল মাছ আছে। 

ভাইপো । ওটাতো সেই মেছুনী, 'পাঁস! 

শাইট। কী বললি? ওটাকে আবার আমার ঘাড়ে চাপাতে আনল কে ? 

ভাইপো। এখন তো এসেছে, 'পাঁস। বাইবেলে লেখা আছে, সবাইকে ভালবাসবে। 

মিঃ কোখ । একটু না হয় হেসেই কথা বললেন । এ বেচারী এসেছে, 

আপ্নার সঙ্গে কথা বলতেই সাহস পাচ্ছে না। 

মেছনী! মিঃ কোখ, আমি পারব না। 

শাইট । ক বলল, শঃনলেন মিঃ কোখ ! বেচারী মানুষ, এসেছে দয়া ভিক্ষে 

করতে, শুনছি দনরান্র কেদে কেদে চোখমুখ ফুঁলয়ে ফেলেছে । হেসে 

বাঁচি না! তার আবার এত তেজ কসের £ চিরকালের দেমাকা ! 

মেছুন)?॥ বেশ তাও হজম করছি । [শাইটকে ] আপনারই জিত হয়েছে। 

আপনার ইন্টদেবতাকে পুজো দিতে পারেন। কম্তু আর বাড়াবাড়ি 

করবেন না। আসন হাত মেলাই ৷ [ হাত বাঁড়য়ে দিল ] 
শাইট । িজের দোষেই তো বাপু আজ এই অবন্থা । 

মেছুনী॥ ভাগ্যদোষে অনেকে অনেক রকম বিপাকে পড়ে। আপাঁনও 

পড়তে পারেন। আমার যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আর 

তাছাড়া, লোকে শুনেছে সব কথাই । আমরা তো এক জায়গায় বসে 

ব্যবসা করতাম । এই মাছবাজারে এমনটা কখনো হয়ান। হায় ভগবান, 

পাথরের মর্তর মত বসে থাকবেন না! হাঁটুগেড়ে অনুরোধ করার 
চেয়ে বেশী আর কী চান? আপগাঁন একটু নরম না হলে আমাকে 

জেলে যেতে হবে। কন্তু, আপনার দিকে তাকালে আমার মুখ 'দিয়ে 

'কথা সরছে না। 
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শাইট। তাহলে বাল, অত বকবক করতে হবে না। লোকে আমাকে 
আর আপনাকে একসঙ্গে দেখবক, এটা আমি চাই না। নেহাত আম 

থৃম্টান, তাই রাজী হয়েছিলাম । দুবছর ধরে আপাঁন আমার খদ্দের 
ভাগিয়ে নিয়েছেন । 

মেছনী। কি বলব, তা আর আমার মাথায় আসছে না। আমি সাঁত্য 

কথা বললে, আপনার রাগ হবে । আমার সঙ্গে তো ব্যবহারটা আপাঁন 

ভাল করেন নাই। আপনার ভাইপোকে দিয়ে বোয়ালমাছ কেনানো, 

এই সবই আপাঁন করেছেন আমাকে বেকায়দায় ফেলবার জন্যে । এমন 

একটা কাজ আপাঁন বা অন্য কেউ করবে, আম ভাবতে পারান। 

কখনো না। আর্পান যেভাবে মাছ বিক্রী করছেন, আঁমও তেমানভাবে 

করোছি। আর এখন আপনি আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চান 1 

শুনুন, যা হয়ে গেছে, হয়ে গ্রেছে। আপনার দোষ নেই, আমারও 

না। আমরা মাছ 'বক্রী করতে বসোছঃ, আমাদের দুজনের মধ্যে 

থদ্দেরা । আপনাকে লোকে এক কথা বলে, আমাকে আরেক কথা । 

আপাঁন নাকি বলেছেনঃ আমার মাছে গন্ধ হয়ে গেছে, আমি হয়তো 

বলেছি আপনার ওজন ঠিক নেই, 'কিছ্বা উল্টো ।- এখন আমাদের 

মধ্যে কেউ নেই । আমরা তো অনায়াসে দুই বোনও হতে পারতাম । 

আপাঁন বড়বোন, আম ছোট । সময়মত নজেদের মধ্যে কথা বলে 

[নিলে ব্যাপারটা কখনই এতদূর গড়াতে পারত না। 

শাইট। তাহলে আমার দঃধকলা দিয়ে চমৎকার একটা সাপ পোষা হত ।- 

মাছবাজারে আপনার জায়গা হবে না।? আপাঁন লোককে ঠকান। 

আর কেউ, আপাঁন জে ছাড়া, ব্যবসা করে খাক এটা আপনার সহ্য 

হয়না। একটার পর একটা খদ্দের আর্পান আমার কাছ থেকে ভাগির়ে 

নিয়ে গেছেন__মিথ্যে কথা বলে, ভুলিয়ে আর আপনার এঁ 'মিঠে বুলি 
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দিয়ে-“আর একটা মাছ দই, মাঠাকরুণ 2 আর সেকথা আপনাকে 

বললেই আপাঁন যা নয় তাই বলে অপমান করেছেন। এবার বুঝুন মজা ! 

মেছুনী। ঈ*বর আমাকে দেখবেন । আপাঁন তাই বলে নিজে কেন__ 

শাইট। দেখি না, কে আমাকে ঠেকাতে পারে? আপ্পান পহীলশদেরও 

অপমান করতে কসুর করেন নাই। এখন যাঁদ আম আপনাকে ছেড়ে 

দই, আমার ভাইপোকে - মামলাটা তুলে নিতে বাঁল, তাহলে কালই 
আবার এসে এখানে বসবেন, আম আপনাকে চান না! কোনোরকম. 

আপসোস আপাঁন করবেন না, বরং একটা ঠোঁটে লাগাবার রং কিনে 

এনে বসবেন, যাতে রেড লায়নস-এর ম্যানেজার এসে আপনার মাছ 

কেনে ॥ আদালতে গিয়ে দয়া দেখাতে গেলে তাই হবে, আর কিছ? না। 

মেছঃনী। মাছবাজার আপনার সম্পাত্ত হয়ে থাক । একা বসে মাছ বিক্লী 

করুন! ভগ্ববানের নাম নিয়ে বলাছ, আমি জীবনে আর এখানে 

মাছ 'নয়ে- বসব না। আমার যা সর্বনাশ করার তা আপান করেছেন। 

আমার কোমত্র আপাঁন ভেঙে 'দিয়েছেন। আগে যা ছিলাম তার ছায়াটা 

কেবল এখন দেখতে পাচ্ছেন । এবার ক্ষমা দিন। বলুন, যান এবার 

নাশ্িন্তে বাড়ী যান। দেখলেন তো, আম কেমন হুল ফোটাতে 

জানি, এবার দেখুন একজন খ্টান কেমন দয়া দেখাতে জানে । এই 

কথাকাঁট বলুন, আ'মও ধন্যবাদ জানাব, অন্তর থেকে | এই কটা কথা 

বলতে আর বেশী সময় নেবেন না। তা না করে আপ্পান যাঁদ 

থানায় যান, তাহলে িকন্তু আম আর এই দীনয়ার কোনো িছুকেই 

পরোয়া করব না। সে তখন সবাই দেখতে পাবে । 

শাইট। তাহলে দেখছেন, আপনাকে মাটিতে পেরে ফেলোছ? আপনার 

ফাঁন্দ 'ফাঁকরে বুঝ আর কুলোচ্ছে না? পুলিশ বুঝ আর পাস্তা 

দচ্ছে নাঃ অতসব ভালবাসার লোক, তারা বুঝ আর 'চিনতে 
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পারছে না? আপাঁন তো সবার সঙ্গেই সিনেমায় যেতেন, তা তার 

দশটা বৌ থাকলেও-_একটা বড় দেখে খদ্দের জৃটয়ে 'দিলেই হতো । 

মেছুনী। এবার কিন্তু আমার সহ্যসীমার বাইরে চলে যাচ্ছে, আপাঁন 

বন্ড বাড়াবাড়ি করছেন। 

শাইট। [ অনেকক্ষণ ধরে ঘণাভরে তাকিয়ে থেকে ] তাহলে হযগো, এই 

সেই মেছুনী, খনুব ভাল ব্যবহার, খুব 'মা্ট মাঁম্ট বুলি ঝাড়ে 2 
সবাই ওর চারপাশে গিয়ে ভিড় জমায়, ওর কাছে আম তো একটা 

রাক্ষ;সী, মাছবাজারের জঞ্জালের টিপি, সবাই পাশ কাটিয়ে যায়! 

বাজারের সপ্ভা মেয়েছেলে ওটা, সোজা বাংলায়- বেশ্যা । 

মেছনী। আর সহ্য করা যায় না। 

শাইট। [ ঘৃণার হাঁস হেসে 1 তাহলে, এই হচ্ছে তার আসল রুপ ! সংন্দর 

মুখোশটা খসে পড়েছে । 

মেছুনী। [রেগে আগুন, তবে মর্যাদা বজায় রেখে ] মিঃ কোখ, আমি 

স্বীকার করাঁছ, আমার বয়স কম, একটু আধটু দোষও আছে । আম 

হয়তো কখনো সখনো খদ্দেরের দিকে হেসে কথা বাল, কম্তু লাাকয়ে 

কিছ? কার না। যা শুনলাম, তাই যাঁদ আমার পরিচয় হয়, তাহলে 

এই বলে রাখাছ, আমার যে পরিচয়, তার চেয়ে আমি আসলে ভাল 
মানুষ। আর আপনার কথা এবার বাল শাইট ॥ আপ্পান ড্বে ডুবে 

জল খান ॥ বাজারের বাই রাখে সে খবর ॥ আপাঁন যে কতবড় সত+- 

সাধধী, সে কথা সবাই জানে । আর, আপনার মা-ও ওমান ওমনি 

জেলে পচেন। সেখবরও আমি রাখ ॥ : 

[মঃ কোখ । হায় ভগবান! কি সর্বনাশ! আর কিছু করার নেই । আমাকে 

কথা 'দয়ে এলেন সামলে কথা বলবেন, আর এখন-_ 

মেছুনী। সামলে কথা বলা যায়। কিন্তু কতক্ষণ? একটা মানুষের 
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পক্ষে যতটা সম্ভব, ততটা আম সহ্য করেছি। এবার আঁমও মুখ 

খুলব। সব বলব। সব-- 

মিঃ কোখ। শাইট, আপনি ওর কথায় কান দেবেন না। ওর মাথার 'ঠিক 

নেই। ক বলছে না বলছে, তা গনজেই জানে না! 

ভাইপো । পিসী, ওর সঙ্গে আর কথা বলে লাভ নেই। চল আ্বামরা যাই। 

ঝুরিগুলো আমি নিচ্ছ। 

মেছুনী! রেডলায়নস-এ পচা মাছ পাঠিয়োছল। সারা মাছবাজারের দুর্ণাম 

হয়েছে। এখানে দোকান করতে পেরেছে কেন, না ওর চারন্রবান ভাইটি 
পুলিশের দোস্ত, এক গেলাসের বন্ধু । 



আলেন্দে ও অলিভেয়ার্স মারিও ফ্বাত্তি 
অন:বাদ--দিলীপ কুমার "মিন 

প্রোসডেণ্ট আলেম্দের আঁফস। 

আলেন্দে ও. আঁলভেয়ার্স তীব্র উৎকণ্ঠায় বাইরে থেকে আসা লাউডস্পীকারের 

কথা শুনছেন । 

লাউডস্পীকারের কথা £_-সৈন্যবাঁছনঈর আঁধনায়ক জেনারেল আগোন্তো 

পিনোশেং উগ্গার্তে? বিমানবাহিনীর আঁধনায়ক জেনারেল গৃন্তাভো লে গুজমান, 

নৌবাহনীর কার্যকরী আধিনায়ক গ্যাামরাল জোস তোরাবও মোরলো 

কাসংত্রো এবং জাতীয় পুলিশ বাহিনধর প্রধান জেনারেল সজার ঘোষণা 
করছেন... 

মহামান্য সৈন্যবাহিনী বিমান বাহিন নৌবাহিনী ও জাতীয় পালিশ 

আপনার আঁবলদ্বে আত্মসমর্পণ দাবী করছে ॥ 

মারকসবাদের জোয়াল থেকে চিলির মবীন্তর জন্য যুদ্ধ করতে আমরা দ়গ্রীতজ্ঞ | 

চাল সশস্ত্র বাহন? ও জাতীয় প্ীলশেরহাতে আপনার যাবতীয় কার্যভার 
আঁবলদ্দে অর্পণ করুন । 

আত্মসমর্পণের জন্য আপনাকে পাঁচ 'মানট সময় দেওয়া হল । পাঁচ মিনিটের 

মধ্যে সাদা পতাকা দেখতে না পেলে আমরা সমস্ত শান্ত দিয়ে আকমণ করব 
ও প্রেসিডেণ্টের প্রাসাদ ধবংস করব ।."" 

[ শুষ্ঘতা ; আলেন্দে ও আঁলভেয়ার্স পরস্পরের দিকে তাকালেন ] 
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আলভেয়ার্স ঃ € আলেন্দেকে ) এবার । 

( আলেন্দে উত্তর 'দলেন না।) 

এবার বলুন প্রেসিডেন্ট । এক সেকেন্ডও ন্ট করার নেই । 

আলেন্দে। €( আত্মকথনের সুরে) আমি নতুন সমাজ? নতুন চেতনা, নতুন 

নীতবোধ আর নতুন অর্থনগাত গড়তে চেয়েছিলুম****" 

সংবধানকে আঁম সম্মান করোছ..'দু-কক্ষ 'বািশষ্ট বধানমণ্ডলের 

আইন প্রণয়ন ক্ষমতাকে মেনে 1নয়েছি--- 

জনগণের সমাবেশ আম মেনে 'নিয়েছি"**" 

নতুন স:প্রীম কোট" বিচারকদের নির্বাচন আম অনুমোদন কারান". 

খেলার 'নয়ম আম মেনে নিয়েছি । 

আলভেয়ার্স। ঠিক তাই। আর ফিদেল আপনাকে সাবধান করেছিলেন। 

ফ্যাসিম্টদের হাতে আপান ক্ষমতা ছেড়ে দিতে পারেন না ॥ ওরা আপনাকে 

স্যাবোটেজ করবে, আপনাকে শেষ করে ফেলবে । 

এবার বলুন প্রোসডেন্ট ! (হাতে টেলাভসন মাইক্রোফোন দিলেন )। 

আলেল্দে। ( যন্ণা কাতর স্বরে । আম পারব না" 

আঁলভেয়ার্ঁ। (প্রবল আবেগে ) প্রোপডেণ্ট, এক্ষণান আদেশ দিন, আপনাকে 

অনুরোধ করাছ। কল কারখানা ও শিক্ষাপ্রাতচ্ঠানগুলো দখল : 

করতে হবে, শেষ মানুষটা পর্যন্ত লড়তে হবে। বলুন আপান ! 

আলেন্দে। না'"'আম সমস্ত চালবাপর প্রোসডেন্ট। আম ভাইকে ভাইয়ের 

[বিরুদ্ধে লড়াই করতে বলতে পার না। 

আঁলভেয়াস। ওরাই তো সুরু করেছে। নরহত্যা আরম্ভ করেছে ওরা, 

( এরোপ্লেনের শব্দ) ওরা গণতন্ত্র এবং অবাধ 'নর্বাচনের বপক্ষে। ওরা 

আমাদের সংবধানের বিরুদ্ধে ও আপনার বিরুদ্ধে আপনার অন:গ্গামী সব 

কমীর বিরুদ্ধে! 
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আলেন্দে। (আত্মকথনের সরে) ওরা আমাকে প্রতারিত করেছে" শীকণ্তু 

আম তা করব না"'আঁম পারব না" (টোবলের ওপর রাখা সাব- 

মোঁসন গানে হাত দিয়ে ) আম একজন চিলিবাসীর বিরদ্ধে এটা ব্যবহার 

করব না, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করব না""'কখনো না" 

আঁলভেয়ার্স। লড়াই করা আপনার সাংাবধানক কর্তব্য! আপনাকে 

করতেই হবে । | 
আলেন্দে। কর্তব্য" (বেদনায় ) যাঁদ আম আজ মারা যাই প্রত্যেক শিশুকে 

বিনামূল্যে দুধ দেওয়ার যে রশীত আঁম প্রবর্তন করোছ তা 'চালর 

কেউ বন্ধ করতে সাহস পাবে না॥। আমাদের সামাজিক 'নরাপত্তার 

বাধ কেউ রোধ করতে পারবে না। আমার দেওয়া আঁশাক্ষিত জনগণের 

ভোট দেওয়ার আঁধকার কেড়ে নেওয়ার কথা কেউ কল্পনা করতে 

পারবে না। 

আঁলভেয়ার্স। ওরা জিতলে আপনার সব কাজই ওরা ধবংস করবে । 

আলেন্দ ॥ মার্চে আমরা শতকরা চুয়াল্িশ ভাগ ভোট পেয়েছি-_-ছ'বছরে 

আট ভাগ বেড়েছে । ""ওইজন্যেই ওরা আমার সঙ্গে 'মবাসঘাতকতা 

করছে। ওরা গণতান্পিক নির্বাচন মেনে নেবে না। ওরা জানে 

শ্রীমকরা আবার আমাকেই ভোট দেবে, আমারই মেজাঁরাটি হবে । 

আঁলভেয়ার্স। (মরীয়া হয়ে টোলভিসন মাইক্রোফোন হাতে দেন ) প্রেসিডেন্ট, 

প্লীজ! 'চালবাসাঁদের আপনিই প্রাতিনিধি, আইনসম্মত প্রাতানধি। 

'আলেন্দে। (যন্ত্রণার স্বরে ) মানুষের মৌল আঁধকারসমূহের সম্মান রক্ষার 
শপথ আমি নিয়েছি । আমাদের অথনোৌতক ও সামাঁজক সংস্কারগহীল 

যত ব্যাপকই হোক, আমরা মানাবক আধকারকে কেবল শ্রদ্ধাই করব 

না, প্রকৃতপক্ষে তাদের বার্ধত করব। মানাবক আঁধকার কেবল 

রাজনোতিক নয়, সামাজক এবং অথনোতিক। 
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আঁলভেয়ার্স। প্রোসডেন্ট, কাল এই ঘোষণার মহৎ মূল্য ছিল! আজ 
নেই। স্পেনের কথা স্মরণ করুন! আমাদের মত গণতাশ্নিক 

পদ্ধাততে নর্বাচত গভর্ণমেণ্টকে ফ্যাসিষ্টরা আক্রমণ করে ধবংস 

করেছিল । সাইঘ্শ বছর পরে আজও যে কম্মারা এ সরকার সমর্থন 

করোছিল ও তার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করোছল তারা জেলে পচছে। 
যে ভাইরা আপনাকে ভালবাসে, আপনাকে বিশ্বাস করে তাদেরও 'ক 

আপন এই পথে ঠেলে দিতে চান ? 
ওরা স্পেনে গারচ্যা লরকাকে হত্যা করেছিল। এখানে আপ্পান 'কি 

ওদের আপনার বম্ধু পাবলো নেরুদাকে হত্যা করতে দেবেন ? 

[ভতবধতা; তারা পরস্পরের দিকে চাইছেন ; এই চিন্তা আলেন্দেকে 

প্রভাঁবত করে ] | 

ফ্যাঁসম্ট জেনারেলদের দ্বারা নিরযাঁতত হয়ে জেলে পচে মরার থেকে 

স্বাধীনতা ও সংঁবধানের জন্যে লড়াই করে একসঙ্গে মরা ভাল । 

(টোলফোন বাজে; গাঁদকে তাকালেন ; দ্বিতীয়বার বাজল ; আঁল- 

ভেয়ার্স ফোন তুললেন ) 

( আলেন্দেকে ) জেনারেল পিনোশেত । 

( আলেন্দে আন্তে আন্তে ফোন ধরলেন । ক সেকেন্ড চুপ করে শুনলেন ) 

আলেন্দে। (ফেটে পড়ে) কি দঃঃসাহস! ভীরু বিশ্বাসঘাতক ! তুমি 
[নজে আসছ ! 

তুমি যাঁদ মানুষ হতে ! তোমার হত্যাকারীদের পাঠিও না! (রিসিভার 

সজোরে রাখেন ) 

আমার স্ত্রীকে দাও । 

( আঁলভেয়ার্স ডায়াল করেন ) 

(স্ত্রীকে) আমরা একটু ঝামেলায় পড়েছি" 'ভেবো না, কেমন."'হণা, 
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সামান্য বিপদের সম্ভাবনা আছে। ওখানেই থাক। এ শয়ার 

[পিনোশেতং এক্ষনি ফোন করোছল-''কখনো না.''আম আত্মসমর্পন 

করব না.''আঁম আত্মসমর্পন করব না*''আম এই আঁফস ছাড়ব মরে 

যুদ্ধ করে। বালমাসেদার মত আম আত্মহত্যা করব না! (আক্রমণ 

সুরু হয়; বোমারু বিমান, ট্যাংক, কামান, আঁলভেয়ার্স টোলাভপন 

মাইক্রোফোন আলেন্দের হাতে দেন ) 

আঁলভেয়ার্প ॥ এবার বল?ন প্রোসডেণ্ট । 

আলেন্দে। (সামান্য ইতন্তত করে ) চালর ভাইরা, শ্রামকরা, ছাবররা-- 

নোৌবাহনাীর অংশ বিদ্রোহ করেছে-__ 

[ ভয়াবহ বোমাবর্ষণ ; দেয়ালগরুলো কাঁপছে ] 

আম অপেক্ষা করাঁছ সিদ্ধান্তের 

( বোমাবষণ ; আঁলভেয়ার্স প্রাতযুদ্ধের আদেশ দেওয়ার জন্য চাপ দেন ) 

আম আত্মসমর্পন করব না। আমি তা করতে চাইনা । যেভাবেই 

হোক, আমার প্রাণের 'বানময়েও প্রাতরোধে প্রস্তুত, যন্ডতহীন বর্বরতার 

কলঙ্কময় হীতহাসকে আমার মৃত্যু যেন শিক্ষা দেয় । 

( এয়ারফে।্স প্লেন নেমে এসে বোমাবষণ করে ) 

এয়ার ফোর্স প্লেনগুলো ভয়াবহ ভাবে ঘঃরে বেড়াচ্ছে 

(টোল ভিসন দ্র্যান্সাম্টারের আলে। নিভে যায়; 

আঁলভেয়াস। ওরা কেবল কেটে 'দয়েছে! আর কথা বলা যাবে না। 

( আর একটা টোলফোন ধরে ) এই যে এখনও একটা স্বতন্ত্র লাইন আছে, 

এখানে ! আলেন্দে হতাশ হয়ে পড়েছেন; তান চেচ্টা করতে হীঙ্গত 

করেন ) ( ফোনে ) আঁলভেয়ার্স বলাছ- প্রোসডেশ্টের আঁফস থেকে 
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(যাঁন্নিক অসুবিধা ) হ্যালো, হ্যালো 1"'এই খবরটা প্রচারের ব্যবজ্থা 

করূন চেস্টা করুন"*চেম্টা বরে যান! প্রোসডেন্টের আদেশ। 

কলকারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দখল কর! হাতের সামনে যা অস্্র 

পাও তাই নিয়ে লড়াই করো । শ্রমিকরা, সৈন্যদের গুল কোরো না । 

সৈনারা, তোমাদের ভাইদের হত্যা কোরো না! কেবল যে আঁফসাররা 
তোমাদের হত্যা করবার অভর 'দিচ্ছে তাদেরই গাল করো ! 

(ইতিমধ্যে আলেন্দে তাঁর টোৌবলে বসেন এবং উন্মাদের মত গলখে যান, 

শ্রীমক ও সৈন্য-_একসঙ্গে_তে।মরা একসঙ্গে লড়াই কর। তোমন্রা 

সব ভাই | 'চিলিবাসীদের শ্রে্ঠ অংশ ।.". 

( আলেন্দে উন্মাদের মত লিখে যান ; এটা তার শেষ উইল হতে পারে, 

শেষ কথাও ) 

( তীব্রস্বরে, ফোনে ) কি হয়েছে? চেষ্টা করুন, চেঙ্টা করুন ! চেষ্টা 

করে যান॥। সমন্ত কলকারখানা ও শিক্ষাপ্রীতঘ্ঠান দখল কর, সব পোর- 

প্রাসাদ টোলাভিসন ছ্টেশন, রেডিও ন্টেশন, ব্যাঙক ! মেয়েরা, তোমরা 

বোরয়ে যাও ও সৈন্যদের সঙ্গে কথা বল--ওদের বুঝিয়ে বল যে জনকয় 

ফ্যাঁসম্ট সেনাপাঁতই তাদের প্রোসিডেন্টের সঙ্গে, সংবিধানের সঙ্গে 

[বধ্বাসঘাতকতা করতে বলছে ! দখল কর ! যুদ্ধ কর। 

(গোলমাল, পায়ের শব্দ ; কেউ ভেতরে আসতে চাইছে ) 

( প্রোসডেন্টকে ) বন্দুকটা নিন! এটাই আপনার এখন একমাত্র শান্ত, 

চালাবেন ! 

( আলেন্দে ইতন্তত করেন ; তাঁর শেষ কথা 'লিখতেই হবে ) 

( তীন্রস্বরে, ফোনে ) সব কলকারখানা 'শক্ষাপ্রাতজ্ঞান দখল কর ! 

দখল কর টিভি স্টেশন, ব্যাক, পৌরপ্রাসাদ ! লড়াই কর! পশ্রোসডেণ্ট 

তোমাদের সঙ্গেই আছেন । দেশ তোমাদের সঙ্গে আছে ॥ আমরা সংবধান 

গণ-আম্দোলন- ২০ 
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সম্মত সরকার, গণতান্মিক পদ্ধাততে 'নর্বাঁচিত । স্পেনের কথা ভুলো 

না! বুদ্ধ কর, না হলে সারা জীবন জেলে পচতে হবে। 

(পিনোশেতের ব্যন্তগত সহকারী ও দুজন সৈন্য দরজা ভেঙ্গে ফেলে ও 

প্রবেশ করে ! অিভেয়ার্স তাদের উপেক্ষা করে ফোনে কথা বলতে থাকেন ) 

যুদ্ধ কর! সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দাও, ও তোমাদের স্বাধীনতার 

জন্য সংগ্রাম কর ! 

(পনোশেতের সহকারী নির্দেশ দেয়। সোনক দুজন আঁলভেয়ার্স-এর 

[দকে যায় ) 

চাঁলর ভাইরা 

(ওরা তাঁকে হত্যা করে; আলেচছ্গে নির্বাক, তাঁর চোখকে বিশ্বাস করতে 

পারছেন না; এইরকম ঠাণ্ডা মাথায় থুন তিনি ভাবতে পারেন নি ; 

[তান কলম রেখে দেন ও বন্দুক তুলে নেন । ) 

তীব্র উত্তেজনা ॥ ওযা 'নজেদের দিকে তাকায় ॥ ভ্ষ্ধতা। আলেন্দে 

গ্রীল করার ও হত্যাল্প সুযোগ পান জীবনে এই প্রথম । 

[তান পারলেন না। 

(নিদেশ পেয়ে দুজন টসৌনিক তাঁর বন্দুক নিয়ে 'নল। আবার 

নরেশ । তাঁর বশ্দুক দিয়েই তাঁকে ওরা হত্যা করল।) 

সহকারী | '্রগারের ওপর আঙ্গুল রাখ । 

( সৌনকরা আলেশ্দের আঙ্গুল তাঁর বন্দহকের ওপর রাখে, আত্মহত্যার মত। 

1পনোশেতের সহকারণ আলেন্দের কাগজপন্ন সংগ্রহ করে পকেটে রাখে ) 
ওটাকেও ॥ 

(দুজন সৌনক আঁলভেয়ার্সএর কাছে যায় এবং যে বন্দুকে তিনি নিহত 

হয়েছেন তার ওপর তাঁর হাত রাখে ) 

তারা গৌরবের সঙ্গে তাদের কাজ' দেখে। 



আলেছ্দে ও আঁলভেয়ার্স মাঁরও ফলাত ৩০৩ 

তারা ঘুরে দাঁড়াবার আগ্গে পিনোশেতের সহকারী গুলি কয়ে । 

সে তার সহঙ্জ বহনযোগ্য বেতার টোলফোনে কথা বলে ) 

অপারেশন জাকাতা। সফল হয়েছে । জেনারেল, আপনার আদেশ 
মত সব কছুই ঘটেছে.। ওরা দুজনেই 'আন্মহত্যা' বরেছেন । 

জেনারেল, কোন সাক্ষী নেই । 
কেউ জানতে পারবে মা। 



ক্ষত্রপ ॥ মারিও ফ্রাত্তি 
অনুবাদ $ দিলঈপ কুমার মিন 

ভা তততত০ততততততততটটত্টিটতি ০০০00০66706 তত ততততততত তত জতত্তজ্ঞ 

পাবলো নেরুদা তারাম কৈদার।য় উপবঘ্ট, চারপাশে তাঁর বই বগজগ্ন। 

[তিনি অত্যন্ত অসুচ্ছ, তিন লেখার চেস্টা করছেন; খুব কট হচ্ছে 

[লিখতে । 

ডাক্তার £ প্লিজ, পাবলো, আপনার বিশ্রাম দরকার । আপনার উঁচত 
নয় 

নেরুদা 8 আমাকে এটা শেষ করতেই হবে ! 

ডান্তারঃ$ কাল করবেন, আজ যথেষ্ট হয়েছে! বরং আমরা 

(তিন কথা শেষ করবার আগে একজন কর্ণেল ও দুজন সৈনিক সজোরে 

দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকল, তাদের হাতে উদ্যত বন্দুক ) 

ডাক্তার । (নেরুদাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে) এভাবে জোর করে ঢোকার 

আম অনুমাত দিতে পার না। আমার রুগীকে আপনারা অবশ্যই 

একাকী থাকতে দেবেন । 

(কর্ণেল মৃদু হেসে শান্তভাবে ক'পা এাগয়ে এল ।॥ নের;দার কাছে গেল, 

তাকে বেশ লক্ষ্য করছে ) 

কর্নেল। (জোর করে ভদ্রু হবার চেষ্টায় )-কেমন আছেন স্যার? 

ডান্তার। উাঁন কথা বলতে পারবেন না। ও'কে নড়ান চড়ান যাবে নান। ডান 

অত্যন্ত অপমস্থ। 



ক্ষ্রপ || মারও ফ্ান্ত ৩০৫ 

কর্ণেল। (বিদ্রুপ করে ) তাই নাকি ? 

ডান্তার॥ আঁমই ওনার ডান্তার। উন এঘর থেকে যেতে পারবেন না। 

কর্ণেল। (শান্ত ও ভদ্রুভাবে ) আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে '"' 

ডান্তার। আম এর অনুমাত দেব না! ডান আমার রোগী, আমার 
দারিত্বে আছেন। ওনাকে নড়ান চড়ান যাবে না। 

কর্ণেল। বেশ তাই হবে॥ (নেরুদার দিকে চেয়ে ) ওনাকে এঘর ছেড়ে 

যেতে হবে না। 

( ডান্তার ও কণেল পরস্পরের 'দিকে তাকিয়ে ; শুব্ধতা ) 

ডান্তার। আপনারা জানেন টান কে? 

কর্ণেল। (অস্পষ্ট ভাবে ) আমাদের বলা হয়েছে ।.( ডাক্তারকে ) আমরা 

এটাও জান আপাঁন কে""'ও'র বন্ধু" তার মানেই বলশোঁভিক | 

( হীঙ্গত করল ; সৌনক দ?ুজন ডাকারকে গোর করে ধরে বাইরে ঠেলে 

দিতে চেক্টা করছে) 

ডাক্তার। না! থাম! তোমাদের সাহস কম নয়! আমার কর্তব্য এখানে 

রুগীর সঙ্গে থাকা" আশ্চর্য তোমাদের সাহস ! তোমাদের ওপর 

ওয়ালাকে রিপোর্ট করব-জেনা'রল পিনোশে তকে জানাব ! 

কর্ণেল । (হেসে, ব্যঙ্গ করে ) তাই করুন ! 

(সৈন্যরা ডান্তারকে টেনে নিয়ে বাইরে গেল; দুটো গলার ক্ষাণক 

গ্তষ্বতা ; দুজন সৈন্য ফিরে এল) 

কর্ণেল । (নেরুদাকে, বাঙ্গ করে) ভয় পাবেন না। যারা আমাদের বাধা 

দেয় তাদেরই আমরা মেরে ফোল। 

আপ্পাঁন ক করবেন তাই ?.""পারবেন ? 

(কর্ণেল কাগজগুুলো তুলে নেয় যা নের্দা ?লখাঁছলেন ) 

ওরা বলাছর আপ্পান মরতে বসেছেন-বড় জোর ছ'সপ্তাহ""" 



৩০৬ গণআন্দোলনের নাটক 

(ওষুধের ছঘৃচৌো 'শাঁশ তোলে) আপনাকে বাঁচাতে চাইছে দেখাঁছ 

( আবায় নামিয়ে রাখে, নেরদার কাছ থেকে অনেক দরে ) 

এখন [লিখছেন দেখাঁছ-_( পড়ল ) 

বেশ জোরালো মনে হচ্ছে 

হসপ্তায় বেশ অলেকগুলো 'অগ্রিগ্গভ” মাল ছাড়বেন বৃবতে পারাছ."' 

(প্রথম সোঁনককে কাগজগযলো দেয় ; জানলা খোলে ; নীচে তাকায়, 

সেখানে কেউ অপেক্ষা করছে; সে কাগজগহলো জানলা 'দিয়ে ছুড়ে ফেলে ) 

আমাদের ভাবষ্যতের পক্ষে বিপদজনক." 

( চারপাশে দেখে চোখ পড়ে একটা দেরাজ সমেত আলমারতে যাতে 

নেরুদার অন্য লেখা কাগজ আছে) 

ম্যাননাঁক্রুপ্ট দেখাছ, এগহলোকেই খহু'জছিলাম::. 

( মান শুষ্ধ নেরুদা অগপ্রকাশ্য ভাবে কণেলের 'দিকে চেয়ে থাকেন ) 

পশুগুলো" ( বোঁন্টয়ার )."'চমংকার সংকলনগ্রন্থ-..পশহদের-' "মানে 

আপনার বন্ধুদের মনে হচ্ছে'"; 

(কাগজগুলো প্রথম সৈৌনকের হতে দেয়, সে জানলা 'দিয়ে বাইরে ফেলে 

দেয় ; ইতোমধ্যে দ্বিতীয় সৌনক বইগুলোকে নিয়ে একই 'জানষ করতে 

থাকে ) 

“দ ক্যাপ্টেনস ভার্সেসঃ'-ইন্টারেছ্টিংংং- যখন আম ক্যাপ্টেন ছিলাম 

একবার কবিতা 'লিখতে চেম্টা কাঁর। বন্ধুরা ঠাট্রা করতে লাগল, 

গালাগালি [দিতে লাগল । আম ছেড়ে দিলুম॥ ক।বতা দুর্বল আর 

সমকামীদের জন্য । (কবিকে মনোযোগ দিয়ে দেখে )'"আপনার মধ্যে 

একটা কিছ. বৈশিষ্ট্য আছে'"" 

(প্রথম সৌনককে কাঁবতার কাগজগুলো দেয়, সে জানলা 'দয়ে বাইরে 

ফেলে দেয়) 



ক্ষত্রপ ॥। মারিও ফ্লা্তি ৩০৫ 

ণদ এালমেন্টার ওডস""""এটা নিশ্চয় আরও জ্পম্ট হবে-"'এলমেস্টাঁর 

মানে আদম, প্রাথ্থামক."'তার মানে যা জনগণ বৃঝবে"“ণপ্রাথামক হল-_- 

সহজ__ এরকম আর িক""- 

( কাগজগুলো প্রথম সৈনিককে দেয়, সে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয় ) 

নতুন যুগ্র""'আজই শেষ হচ্ছে । আমরা একটা যুগকে শেষ করে দিতে 

পারি-অথবা সুরুও করতে পার । আমরাই শান্ত, আমরা হাতহাস 

পালটে দি ॥। (প্রথম সোনিককে দেয়, একই ব্যাপার ঘটে ) 

€ অন্য একটা লেখার নাম পড়ে ) মাক-চু শিকছুর চড়া" 

চুড়া'"*আমরা ওখানেই পেশছুতে চাই, ধেভাবেই হোক." কাঁবর দিকে 

তাকিয়ে, ব্যঙ্গ করে ) বন্ধু একাদন আপানও পৌছবেন-'তাড়াতাঁড়ই। 

€( সৌনককে কাগজ দেয়, একই ব্যাপার ঘণে ) 

জোয়াক্যা মহীরয়েতার গোরবদশীপ্ত ও মৃত্যু 

মৃত্যু-''খুব অবাক লাগে মৃত্যুর ভাবনা বদের এমন আকৃণ্ট করে""' 

আপনি'"'গারচ্যা লরকা-". 

মানে আপনারা সব সমফ্জেই পরাণজতদের দলে, তাই না? স্পেন ১৯৩৬*, 
**শচাল ১১৫৫০, 

( সৌনককে কাগজ দেয়, একই ব্যাপার ঘটে ) 

(অন্য ড্রয়ারগুলো খোঁজে । ) সাঁত্যকথা বলতে ফি আম একটা বিশেষ 

ধরণের লেখাই খখুজাছ'''নতুন লেখা কাঁবভা**" 

( পকেট থেকে খবরের কাগডেঞিকেরই.বার করে, পড়ে) ক্ষন্রপ' 
(7111০ 98009,09 ) পাবলো নেরিশ্বীর" “নতুন কাঁবতা-"'আপানই এটা 

[লিখেছেন ? 

নেরুদা । আঁ'মই 'লিখোঁছ ( ক্ষাঁণক শুব্ধতা ) 

কর্ণেল । পাৃঁথবীর সব দেশের কাগজে এটা ছাপা হয়েছে'*' 



৩০৮ গণ-আন্দোলনের নাটক 

আমরা ভেবেছিলাম এটা একটা জাল জোচ্চারর ব্যাপার" 

আমরা ভেবোছিলাম-"* 

সাঁতা সাত্যই আপান এটা লিখেছেন ? 
নেরুদা। হযাআমই। 

কর্ণেল। আমাকে নিশ্চিত হতে হবে প্রথমে"-দ্ড় নিশ্চিত (লোকটা 
সৈনিককে দেয় ) এটা পড়! জোরে স্পচ্ট করে। 

প্রথম সৌনক । (পড়ে) 

ঠ 
ক্ষত্রপ 

সেপ্টেম্বর উনি ণশ তিয়।ত্তরের 

তিস্ত মাসে এই 'দিনেতে 

নিক্সন ফ্রেই অর পিনোশেত: 

বোরদাণ্রো পারাস তাংজু আর বাঞ্জের 

হায়েনারা সব ধবংস করছে 

ইতিহাসের পাতা 

রন্ত এবং আগুনেতে 

তৈরী নিশান 

'ছন্ন !ভন্ন করছে তীক্ষ দাঁতাল প্রাণী, 

নারকণ নল-ণ্ঠন কারারা 

ঘরে ঘব্ঞঞজিঞিক্ার আনল্দময়, 

ক হুরিররেরিরাাম উৎকোচ কাত 

আর বিব্রত 
ওয়াল ্ট্রটের নেকড়ের ভয়ে ঘপ্ত ভাত, 

শহাদগগণের আআহাতর রন্ত কলিকত 
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যচ্ষের ক্ষ:ধা, 

রু'টর বাঁনক বেশ্যার মত 

মাঁর্কনী ঢও 

ভীষণ ভয়।ল 'নিষুস্তকরা জারজ প্রভুর দল 

পীড়ন ব্যতীত আইন কিছুই নেই-- 

আর আছে মানের ক্ষুধার সুতীব্র জবালা । 

€(সোৌনক খট করে গোড়ালির শব্দ করল এবং কাগজের কাটিং কর্ণেলকে 

ফাঁরয়ে দেয় ) 

কর্ণেল। এটা কি আপনার লেখা ; প্রাভাটি শব্দই আপনার ? 
নেরৃদা । প্রতিটি শব্দই । 

(দুজন সৈনিক বইপন্ন ও কাগজ জানলা দিয়ে বাইরে ফেলতে থাকে, এবং 
কণে'ল শান্ত কিন্তু ভীতপ্রদ ভাবে নেরহদার চারাদকে ঘুরতে থাকে ) 

কর্ণেল । খুব খারাপ." নেরুদাকে লক্ষ করে ) 
এরকম একটা অন্ভূত কাঁবতা""" 

আপাঁন 'জনগণে'র জন্য লেখেন, তাই নাঃ এাঁলমেণ্টারী গডপ”'" 

ওরা এগুলো ক করে বুঝবে 2 

আমি তো পাঁরই না। আম একাডেমীতে 'গিয়োছলাম__ওখানে ওরা 

কাঁবতাও শেখায় । 

( নেরুদা হাসলেন, এই প্রথম ) 

(রেগে) হ্যা, কবিতাও ! দরকার পড়লে ওরা আমাদেয় খুন করতেও 

শাথয়েছে! আর বুঁঝয়েছে যখন সম্ভব কবিতা আস্বাদন করতে; ভাল 

কাঁবতা ! 

( নেরুদা হাসতে থাকেন ; কর্ণেল নার্ভাস ও ক্রুদ্ধ হয় ) 

ধরা যাক, ক্ষত্রপ” শব্দটা! ওটাকি? ওয় মানে জানে? কে? 
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আপনাব শ্রমিক শ্রেণীর ফোন বজ্ধ 2? আপনার" ভারতীয়” বন্ধ? 

চিলির চাষীরা ? 

€ নেরহদা হাসতে থাকেন ) 

ক্ল্রপ."'এর মানে কি? 

নেরুদা । প্রাদেশিক স্বৈরাচারী শাসক । 

কর্ণেল। প্রার্দোশিক স্বৈরাচারী শাসক? নিকপন, ফলেই, পিনোশেতহ, 
বোরদাবেরাী, পারপ ত্যাজ্, বানজের 2 

প্রথবাঁটা 'ি অত্যাচারীতে ভাত? 

নেরুদা । হ্যাঁ। আর 'অনেক ভৃত্যও আছে যারা নিষ্ঠার সঙ্গে প্রভুর 

সেবা করে যাচ্ছে । ধর্ষকামীর তৃপ্ত 'নয়ে। 

কর্ণেল। ( ঘৃণায় )-ধর্ষকামীর তৃপ্ত নিয়ে... 

( কাঁবতা থেকে পড়ে ) 

' "হায়েনারা সব ধবংস করছে''"নশান 'ছন্ন ভিন্ন করছে তীক্ষ দাঁতাল 

প্রাণী" কোন নিশান; আমরা আমাদের নিশানকে পতাকাকে শ্রত্ধা করি, 

তাদের ছিন্নীভন্ন করিনা! আমরা তাদের চুদ্বন কার রক্ষা করি! 

( নেরুদার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে) কিছু নেই ; তিনি অত্যন্ত অস্ ক্লাস্ত ) 

( পড়ে চলে )*""নারকা ল্ণ্ঠনকারারা ঘরে ঘরে বভাষকার আনল্দময়.. 

উৎকোচ ক্লাঁত ওয়াল স্ট্রীটের নেকড়ের ভয়ে রপ্ত ভীত "'.যশ্বের ক্ষুধা 

এটা ক? ক্ষুধাত যন্ত্র? কি বলতে চাইছেন? (কোন উত্তর নেই, 

প্রীতাক্রয়া নেই )-""শহীদগণের আত্মাহাতির রন্তু কলাঁঙকত । আপাঁন সব 

সময়েই বাড়াবাড়ি করেন! কে শহীদ হল? জনগন? কেবল কজন 

পাঁলটিকাল লীভার--যারা আমাদের দেশ আমাদের পতাকার বিরুদ্ধে 

অপরাধে আঁভযযুস্ত ! 

(নেরংদার দিকে তাকায় ; কোন প্রীতাক্রয়া নেই ) 
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কেবল কজন! বিপ্লবের মৃস্ড্ কেটে ফেল তাহলে 'বিষান্ত শয়তানটা 
মরবে! 

( কোন প্রীতীক্রয়া নেই ) 

ভাষণ “ভয়াল নিযুস্তকরা জারজ প্রভুর দ্গ'- আরেকটা 'বর্ণনা' (হতবাক 
হয়ে পড়ে ) ধনযুত্তক' ক? আগে তো কোনাদন শহানান। 

নেরুদা। চাকর, তোমাদের মত লোক । 

কর্ণেল। (ব্যঙ্গ করে) আম, চাকর! ি আবোন তাবোল বকছেন, সেনর 

নেরুদা। আঁমই এখানে প্রভু! আপাঁনই চাকর! আম আপনার সঙ্গে 

যা খহশী করতে পার! যা খুশী! (নেরুদা দিকে চেয়ে থাকে ; 

ক্ষানক গ্তব্ধতা ) 

( আবার পদে ; নাটকণয় অঙ্গ ভঙ্গী করে ):"" পীড়ন ব্যতীত আইন কছুই 

নেই_আর আছে মানষের ক্ষুধার তার জ্বালা! আঁম ক আপনাকে 

এখন পীড়ন করছি (ওর হাত নেরুদার মুখ থেকে এক হণ তফাতে ) 

সাঁতা কথা বলুন! আঁম কি আপনাকে ছ'য়োছ। (জানলা দিয়ে 

লাল আগংনের আভা দেখা যায় ; নেরুদার বইপত্র পোড়ান হচ্ছে ।) 

নেরুদা। (প্রায় কন্দনোদ্মখ ) পাঁড়নের কত উপায় আছে""'হত্যার কত 

পথ আছ" 

কর্ণেল। (জানলার দিকে চেয়ে) আমরা বাধ্য হয়ো". 'ধবংসের সাহত্য 

বষান্ত। আপাঁন চিলিতে যা কিছ বষাক রোপন করছেন আমরা উপড়ে 

ফেলব । 

নের্দা । শেষবার কথন ওরা বই পযাঁড়য়োছল জানো ? নাজাঁরা, ১৯৩৩এ। 

কর্ণেল। (ব্যঙ্গ করে) মনে পড়ছে গিসনেমায় এটা দেখোছি বটে । জার্মান 

সেনা বাহিনগ."'ওরা মানে জার্মানরা বেশ সংঘবদ্ধ ! 

নেরুদা । চল্লিশ বছর আগে। 
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কর্ণেল! চল্লিশ বছর পরে আমরা- মাহমাশ্বত সৈন্যবাহনী-__এখনও 

বেচে আছি ও সজোরেই চলাঁছ- রক্ষা করাছি িতৃভূমি ( খট কর গোড়ালির 
শঘ্দ করে ), পতাকা, আইন শৃঙখলা । 

(কর্ণেল বন্দুক বার করে ; শুষ্ধতা ;.নেরদার মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে 

ধর্ষকামণীর মত নাড়ায় ) 

আপনার বদ্ধ; আলেন্দে, বার মাক্সবাদী-''গ্রত সপ্তাহে আত্মহত্যা 
করেছেন... 

( আন্তে আস্তে, ধর্ধকামীর মত ) সব মাকসবাদীই সাহসী বলে শুনোছ'"" 

হেরে গেলেই। 

ওই কাজট করে থাকে": 

আমরা ভেবোঁছলাম-"'আপাঁন ওর সঙ্গেই যোগ দেবেন-ওই পথেই 
যাবেন-.. 

( কর্ণেল বন্দ্কের সেফশট খুলে নেরুদার হাতে দেয় ) 

ব্ধতা। তশব উত্তেজনা । নেরুদার হাতে বন্দক। তিন ক'সেকেন্ড 

চিন্তা করলেন। আগন্ে আত্তে বন্দুক তোলেন । হঠাৎ কর্ণেলের 

[দকে গুলী ছোঁড়েন। একবার, দুবার, তিনবার । বুলেট নেই। 

বজ্দুক খালি। সৈনিক দুজন মজা পেয়ে হাসে। (শান্ত, 

বিদ্রুপাত্বক ) অন্যায়, অন্যায় । একজন আঁফসারের প্রাণের ওপর এক 

কাঁবর আব্রমণ ! আপাঁন শনশ্চয়ই জানেন, এটা ক্রাইম 1'""""খুব 

গুরুতর অপরাধ" দ্বিতীয় সৈনিক আর একটা ম্যানবাক্ষপ্ট খুজে 

পায়, কর্ণেলকে দেয় ) প্রণয় বিষয়ক কবিতাগহচ্ছ'' প্রেমের কবিতা" 

আপনারা ভালবাসা বোঝেন'''লাল বিপ্লবীরা ? (লেখাগুলো দেখে ) 

"প্রেম আশা, মানাবকতার কাব্য.''এ জন্যেই আপান নোবেল 

পুরস্কার পেয়েছিলেন? (কোন উত্তর নেই; প্রীতাক্য়া নেই ; নেরদদা 
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অত্যন্ত অসুষ্থ ) আপাঁনই ঠিক.'আমরা প্রেমের কবিতা পোড়া 

না..'না, কিছৃতেই না॥ (নির্দেশ । সৌঁনক দুজন কর্ণেলের কাছে গিয়ে 

কাগজগহলো দখণ্ড করে। কর্ণেল বসে। সে লেখাগুলোকে টুকরো 

টুকরো করতে থাকে । সোনক দুজনও তাই করে। নেরদা অত্যন্ত 

বর্ণ, শোচনীয়, মানসিকভাবে বিপর্যন্ত ॥ তান ওযুধের জন্য হাত বাড়ান । 

ওষুধ অনেক দূরে! তাঁকে সাহায্য করার কেউ নেই। তাঁর বই 

কাগজ ধবংস করে ওরা তাঁকে অসহ্য যন্্রনা 'দিচ্ছে। তাঁর “কষ্ট 

ওরা উপভোগ করছে । সব স্থির, নিশ্চল । 

পর্দা পড়ে 

[ সঙ্গীতের সুর £ বিপ্লবী গান লড়াই চলছে ] 
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